
 

 

 

                           ИЗВЕШТАЈ 
РАДНЕ ГРУПЕ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ О ИЗВРШЕНОМ 
НАДЗОРУ У РЕПУБЛИЧКОМ ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 2019. године 



САДРЖАЈ 
 

 
- УВОД 

 
 

- ИЗВЕШТАЈ ПОДРУПЕ ЗА ОБЛАСТ РАДНИХ ОДНОСА 
 
 

- ИЗВЕШТАЈ ПОДГРУПЕ ЗА ПРВОСТЕПЕНЕ УПРАВНЕ ПОСТУПКЕ 
 
 

- ИЗВЕШТАЈ ПОДГРУПЕ ЗА ДРУГОСТЕПЕНЕ УПРАВНЕ ПОСТУПКЕ 
 
 

- ИЗВЕШТАЈ ПОДГРУПЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 28. Закона о министарствима, Радна група, образована решењем 
потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 
119-01-623/2019-02, од 13.03. 2019. године, у складу са овлашћењима из члана 50. Закона о 
државној управи, извршила је надзор над радом Републичког геодетског завода (у даљем 
тексту: Завод).   

Радну групу су чинили:   

1) руководилац Радне групе:  
- Маја Матија Ристић, в.д. секретара Министарства; 

 
2) заменик руководиоца Радне групе: 
-     Имре Керн, државни секретар у Министарству; 
 
3) чланови Радне групе:  
-    Звездана Савић, Одељење за управне и управно-надзорне послове, Министарство, 
- Александар Димић, Одељење за управне и управно-надзорне послове, 

Министарство, 
- др Љиљана Живковић, Сектор за просторно планирање и урбанизам, 

Министарство, 
-   Миланка Бабић, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене 

процедуре и озакоњење, Министарство, 
-   Соња Фирст, Сектор за инспекцијски надзор, 
-   Ивана Николић, Сектор за железнице и интермодални транспорт, Министарство, 
-   Луција Девић, Секретаријат Министарства, 
-   Радмила Матић, Секретаријат Министарства, 
-   Весна Панић, Секретаријат Министарства, 
-   Бранислав Вучковић, Секретаријат Министарства, 
-   Мелита Мићковић, Секретаријат Министарства, 
-   Весна Ковачевић, Секретаријат Министарства. 
 
Истим решењем, одређен је задатак Радне групе, начин рада, овлашћења, као и време 

у ком ће се вршити надзор.  
 

Надзор је обављен у периоду од 25.03. до 10.04.2019. године и вршен је у 
просторијама РГЗ, у Београду, Булевар војводе Мишића 39, као и у просторијама следећих 
ужих организационих јединица РГЗ, односно служби за катастар непокретности: 
Крагујевац, Крушевац, Зрењанин, Београд - Чукарица 

Дана 20.03.2019. године, руководилац Радне групе, Маја Матија Ристић, секретар 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и заменик руководиоца Радне 
групе, Имре Керн, државни секретар у Министарству, лично су предали директору Завода, 
Борку Драшковићу, допис број 119-01-623/2019-02 од 19.03.2019. године. Наведеним 
дописом, потписаним од стране потпредседнице Владе и министарке, директор Завода је 
обавештен о образовању Радне групе која ће вршити надзор, као и основу и обиму надзора. 



Предметним дописом, од Завода је тражено да Министарству достави податке и 
документацију, неопходну за почетак вршења надзора, и то: 

- Извештај о броју свих завршених предмета, у првостепеном и другостепеном 
управном поступку, у периоду од 01.01. закључно са 31.12.2018. године, према врсти 
поступка у односу на законе које Завод примењује у свом раду, без обзира на датум 
покретања поступка, а који извештај је потписан од стране одговорног лица, 

- Извештај о броју свих нерешених предмета, у првостепеном и другостепеном 
управном поступку, закључно са 31.12.2018. године, према врсти поступка у односу на 
законе које Завод примењује у свом раду, без обзира на датум покретања поступка, а који 
извештај је потписан од стране одговорног лица, 

 - Списак свих предмета, формираних по представкама и притужбама на рад Завода, 
у периоду 01.01. закључно са 31.12.2018. године (не рачунајући захтеве за приступ 
информацијама од јавног значаја), са заводним бројевима, уз навођење датума пријема и 
датума одговора по истима, а који списак је потписан од стране одговорног лица, 

- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу, 
- Табеларни приказ систематизованих и попуњених радних места (назив радног 

места, број извршилаца и навођење радних места која су попуњена на неодређено, односно 
одређено време), као и списак лица ангажованих у Заводу по другим основима, 
 - Списак свих запослених који су напредовали у звању, односно платном разреду, 
без обзира на основ напредовања, почев од 2014. године, закључно са 31.12.2018. године, 
  - Све сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава, 
 - Интерне процедуре и интерна акта, уколико су донети, којима се уређују пословни 
процеси у Заводу, а у вези са управним поступцима које Завод спроводи. 
  

Дана 25.03.2019. године, у електронском облику, Завод је доставио Министарству 
следећу документацију :  
 - Табеларни приказ са подацима о броју првостепених управних поступака, односно 
укупан број формираних и решених предмета 2018. године и по месецима у 2018. госини, 
број нерешених предмета на дан 31.12.2018. години, а све према службама за катастар 
непокретности и према класификационој ознаци предмета, односно поступка; 
 - Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу, од 
19. октобра 2017. године; 
 - Табеларне приказе радних места (пет табела); 
 - Три закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава; 

- Списак запослених који су напредовали у звању; 
 - Интерне процедуре (директиве, правилници, расписи, упутства); 
 - Изјашњење Завода о предметима формираним по актима Заштитника грађана у 
2018. години од 22.03.2019. године. 
 Дана 27. марта 2019. године, Завод је Министарству доставио у електронском 
облику, извештај о броју завршених и незавршених предмета у другостепеном управном 
поступку, са образложењем извештаја. 
 Дана 1. априла 2019. године, Завод је Министарству доставио у електронском 
облику, податке у вези са представкама/притужбама грађана.  
 



Радна група је одржала 6 (шест) састанaка у току вршења надзора, а с обзиром на 
садржину  Радна група је подељена на 4 подгрупе, од којих је свака задужена за одређене 
области у којима се врши надзор: за првостепене управне поступке, за другостепене управне 
поступке, за притужбе и примедбе грађана и за област радних односа.  

Ради ефикасног извршења задатка утврђеног Решењем потпредседнице Владе и 
министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, свака подгрупа je утврдила своја 
методолошка правила и применом истих, сачињен је Извештај о извршеном надзору у 
Републичком геодетском заводу.  

Током вршења надзора над радом Завода, потпредседници Владе и ресорној 
министарки, обраћали  су се представници Штрајкачког одбора Републичког геодетског 
завода, Јединствене организације синдиката Републичког геодетског завода и Синдиката 
„Независност” Републичког геодетског завода, са предлогом да Радна група изврши надзор 
над финансијским пословањем Завода, односно спровођењем поступака јавних набавки, уз 
посебно навођење уговора са привредним друштвима „VEKOM” и „SAGA”, као и да 
провери наменско трошење средстава међународних финансијских организација и 
средстава из донација. 

 
У вези са наведеним, а имајући у виду овлашћења Министарства из члана 50. 

Закона о државној управи, потребно је, уз сагласност Владе, предложити Државној 
ревизорској институцији да се Републички геодетски завод уврсти у годишњи програм 
ревизије. 

 
 

Сачињени извештај доставља се министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
И З В Е Ш ТА Ј 

ПОДГРУПЕ ЗА ОБЛАСТ РАДНИХ ОДНОСА 
 
 

       1. УВОД 
 

У складу са задатком утврђеним у Решењу о образовању Радне групе Министарства која 
ће извршити надзор над радом Завода, подгрупа за радне односе вршила је увид у 
документацију која се односи на:  

- спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места оглашеног 
4.04.2018. године;  
- напредовање државних службеника,  
- преузимање државних службеника у Завод из других државних органа и јединица 
локалне самоуправе,   
- вођење дисциплинских поступака у 2018. години 
- постојање кривичних поступака због кривичног дела учињеног на раду или у вези са 
радом против државних службеника 
 
Дана 25.03.2019. године, Завод је, у електронском облику, доставио Министарству 
следећу документацију :  

- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу, 
- табеларни приказ систематизованих и попуњених радних места (имена запослених, 
назив радног места, број извршилаца и навођење радних места која су попуњена на 
неодређено, односно одређено време), као и списак лица ангажованих у Заводу по 
другим основaма, 
- списак свих запослених који су напредовали у звању, односно платном разреду, без 
обзира на основ напредовања, почев од 2015. године, закључно са 31.12.2018. године, 
- све сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава, 
- допис који садржи информације о напредовању државних службеника преласком у 
вишин платни разред.  
 
У циљу анализе наведенe документације, подгрупа Радне групе је утврдила следећи 
методолошки приступ: 

- анализа података достављених од стране Завода,  
- посете седишту Завода ради непосредног увида у документацију,  
- израда извештаја уз дефинисање закључака и препорука. 

 
Преглед документације обављен је у периоду од 25.03. до 10.04.2019. године и вршен је 
у просторијама РГЗ, у Београду, Булевар војводе Мишића 39, у присуству Иване 
Лаловић, начелнице Одељења за људске ресурсе и Данијеле Вранић, шефице Одсека за 
радно правне односе. 
 



      2. ЈАВНИ КОНКУРС 
 
      2.1. НАЛАЗ СТАЊА 
 

У седишту Завода, у Београду, Булевар војводе Мишића 39, чланови Радне групе, 
задужени за радне односе, упознали су се са појединостима везаним за спровођење 
јавног конкурса за попуњавање 116 извршилачких радних места, оглашеног 4.04.2018. 
године: 

‐ на конкурс је поднето 26140 пријава 
‐ донето је 4003 закључка о одбацивању пријаве збод недостатака;  
‐ Жалбеној комисији Владе поднето је 265 жалби на закључак и све су одбијене као 

неосноване; 
‐ у изборном поступку је учествовао 1031 кандидат; 
‐ до сада је донето 384 распоредна решења; 
‐ на распоредна решења је за сада поднето 76 жалби од којих је 32 окончано решењем 

Жалбене комисије – одбија се као неоснована, а 44 су још у поступку решавања код 
другостепеног органа. 

Методом случајног узорка, користећи текст јавног конкурса који је објављен 4.04.2018. 
године, на сајту Службе за управљање кадровима, одабрана је и прегледана 
документација о примљеним кандидатима за 31радно место и то за радна места под 
редним бројем: 1, 5, 9, 28, 32, 33, 38, 41, 44, 46, 47, 54, 65, 71, 72, 74, 75, 76, 83, 85, 89, 
92, 93, 95, 97, 100, 101, 104, 106, 107, 113. 

 

2.2. КОНСТАТАЦИЈЕ 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Републличком геодетском заводу усаглашен је са Одлуком о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину. 
(„Службени гласник РС”, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18 и 
102/18), којом је Заводу одређен максимални број запослених на неодређено време – 
2650; 
 
- конкурс је спроведен у складу са Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса 
(образоване су комисије за спровођење јавног конкурса, извршено је тестирање 
кандидата практичном провером рада на рачунару, познавање области рада проверено 
је писменим путем, а вештину комуникације усмено, сачињени записници са листама 
тестираних кандидата и разултатима тестирања који су потписани од стране свих 
чланова комисије); 
- да су пријаве на конкурс благовремене, и да су уз пријаве достављена сва документа 
наведена у тексту конкурса (пријава, биографија, изводи, уверења, потврде о радном 
искуству ...); 



- да сви изабрани кандидати испуњавају услове за радно место у погледу стручне спреме 
и радног искуства; 

 - да су решења о пријему кандидата уредна и достављена свим кандидатима који су 
учествовали у избору; 

- питање законитости аката донетих у поступку спровођења интерног и јавног конкурса 
преиспитује се кроз другостепени поступак, подношењем жалбе Жалбеној комисији 
Владе, односно кроз управни спор подношењем тужбе против одлуке другостепеног 
органа; 

- да су све жалбе упућене Жалбеној комисији Владе одбијене као неосноване; 

- није покренут ниједан управни спор у вези са конкурсима. 

Провера наведене документације извршена је у циљу провере навода садржаних у 
питањима упућеним потпредседници од стране Штрајкачког одбора - Јединствене 
организације синдиката, Синдиката запослених РГЗ-а АСНС и Синдиката 
Независност: 

- На који начин и по којем критеријуму сте вршили избор кандидата на спроведеном 
конкурсу за попуњавање извршилачких места, да ли по критеријумима 
компетенција или по критеријумима рођачких, пријатељских и партијских веза? 

- Колико је запослених примљено на последњем конкурсу са стажом мањим од три 
године и радом у РГЗ-у на пословима из делокруга завода? 

 

3. НАПРЕДОВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

3.1. НАЛАЗ СТАЊА 

1. Напредовање у више звање 

Министарству је достављен списак са укупно 357 државних службеника који су 
напредовали у више звање у периоду 2015.-2018. годинa. 

Методом случајног узорка, затражена је документација за 51 државнoг службеника. 

2. Напредовање кроз увећање коефицијента 

Ради провере да ли је било напредовања кроз увећање коефицијента, које је у складу са 
Законом о платама државних службеника могуће само на основу вредновања рада 
државног службеника (оцењивање), након увида у списак запослених затражена је 
документаија 10 државних службника који имају највиши платни разред за звање у које 
је разврстано њихово радно место. 

3.2. КОНСТАТАЦИЈЕ 



Увидом у документацију утврђено је да је напредовање у више звање уследило у 
поступку распоређивања након доношења новог правилника, да је извршено у складу са 
одредбама Закона о државним службеницима и да сви државни службеници испуњавају 
условe за звање у које је разврстано радно место на које су распоређени, у погледу 
стручне спреме и радног искуства. 

Такође утврђено је да у периоду од 2014. до 2018. године, није било напредовања кроз 
увећање коефицијента у складу са Законом о платама државних службеника, односно да 
није било напредовања преласком у виши платни разред.  

Провера наведене документације извршена је у циљу провере навода садржаних у 
питањима упућеним потпредседници од стране Штрајкачког одбора - Јединствене 
организације синдиката, Синдиката запослених РГЗ-а АСНС и Синдиката 
Независност: 

- Утврдити ко је и по којим критеријумима од запослених напредовао кроз увећање 
коефицијента, имајући у виду да је последње напредовање на основу оцењивања 
државних службеника примењено 2011. године. 

- По којим нормативима и на основу којих је прописа и одлука дошло до напредовања 
и повећања коефицијента председнице синдиката која је у фази формирања? 

 

4. ПРЕУЗИМАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

4.1. НАЛАЗ СТАЊА 

У периоду од 2015-2018. године у Завод је, на основу споразума о преузимању државних 
службеника, преузето 18 лица. 

- 4.03.2016. године, 12 државних службеника преузето је из Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у складу са одредбама члана 79. став 1. 
Закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру (''Сл.гласник РС'', 
број 96/15). Наведеним чланом прописано је да ће Републички геодетски завод преузети 
нерешене предмете и државне службенике из Министрства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре у чијој је надлежности дугостепени поступак у области оснивања и 
одржавања катастра непокретности и катастра водова; 

- 2017. године, по основу споразума о преузимању, преузета су три лица и то један 
државни службеник из Државног правобранилаштва, један државни службеник из 
Министарства финансија – Управа царина и један службеник из Градске општине 
Палилула; 

- 2018. године, по основу споразума о преузимању, преузета су три лица и то по један 
службеник из Општинске управе Жабаљ, Општинске упрве Сопот и Секретаријата за 
јавне приходе Градске управе града Београда; 



- такође, на основу споразума о преузимању 6 лица је преузето из Завода у друге државне 
органе.  

 

4.2. КОНСТАТАЦИЈА 

Споразуми о преузимању урађени су у складу са одредбама чл. 49б и 49в Закона о 
државним службеницима, којима је прописан начин преузимања државног службеника 
из другог државног органа и преузимање службеника из органа аутономне покрајине и 
јединица локалне самоуправе. 

Провера наведене документације извршена је у циљу провере навода садржаних у 
питањима упућеним потпредседници од стране Штрајкачког одбора, Јединствене 
организације синдиката, Синдикат запослених РГЗ-а АСНС и Синдиката 
Независност: 

- Колико је РГЗ у периоду од 2015. до 2019. године, примио службеника путем 
преузимања из других државних органа и колико је то утицало на повећање масе 
средстава за зараде запослених? 

 

5. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ 

5.1. НАЛАЗ СТАЊА 

У 2018. години, вођено је 23 дисциплинска поступка. 

На основу списка предмета о вођеним дисциплинским поступцима, методом случајног 
узорка затражена је документација за 7 дисциплинских поступака.  

5.2. КОНСТАТАЦИЈЕ 

Увидом у достављену документацију утврђено је: 

- да су поступци вођени у складу са одредбама Закона о државним службеницима којима 
је прописан поступак покретања и вођења дисциплинског поступк (иницијатива за 
покретање поступка, закључак о покретању поступка, вођење поступка, усмена 
расправа, избор и одмеравање дисциплинске казне). 

- да предмет садржи прописану документацију (решење о формирању дисциплинске 
комисије, иницијативу за покретање дисциплинског посотупка, закључак о покретању 
дисциплнског поступка, записник о усменој расправи, решење о изрицању 
дисциплинске мере)   

- изречене су две дисциплинске мерe, у пет случајева је одбијен предлог за покретање 
дисциплинског поступка. На једно решење о изрицању дисциплинске мере уложена је 
жалба Жалбеној комисији Владе – жалба је одбачена. 



 

6. КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ 

6.1. НАЛАЗ СТАЊА 

Од Иване Лаловић, начелнице Одељења за људске ресурсе, добили смо податке да је 
против пет државних службеника вођен кривични поступак за кривична дела против 
службене дужности – злоупотреба службеног положаја и несавестан рад у служби. 

6.2. КОНСТАТАЦИЈА 

У складу са одредбама Закона о државним службеницима, од 1.01.2018. године, донета 
су решења о престанку радног односа по сили закона за четири државна службеника, јер 
им је изречена казна затвора дужа од шест месеци, а за једног државног службеника чека 
се пресуда. 

Провера наведене документације извршена је у циљу провере навода садржаних у 
питањима упућеним потпредседници од стране Штрајкачког одбора, Јединствене 
организације синдиката, Синдикат запослених РГЗ-а АСНС и Синдиката 
Независност: 

- По којим се мерилима врши распоређивање на руководећа места службеника који 
су били оптужени за озбиљна кривична дела и злоупотребу службеног положаја? 
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1. УВОД 

Задатак Радне групе је да, између осталог, изврши надзор над радом Републичког 
геодетског завода (у даљем тескту: РГЗ), у примени закона чији је овлашћени предлагач ово 
министарство, у првостепеним управним поступцима који се пред Заводом воде, и то: 

Закона о државном премеру и катастру; 
Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова; 
Закона о планирању и изградњи; 
Закона о озакоњењу објеката. 
 
У циљу анализе и оцене вођења управних поступака у првом степену у РГЗ-у у току 2018. 
године, подгрупа Радне групе је утврдила следећи методолошки приступ: 

1. Анализа иницијално достављеног извештаја односно података од стране РГЗ-а, који 
се односе на активности и резултате у решавању захтева у првостепеним управним 
поступцима; 

2. Посете седишту РГЗ-а и изабраним службама за катастар непокретности ради 
утврђивања успостављених процеса и процедура рада од значаја за решавање 
првостепених предмета, као и директног увида у ове управне предмете; и 

3. Анализа прикупљених података и информација, и креирање извештаја са оценом 
стања активности РГЗ-а у решавању првостепених предмета, уз дефинисање 
закључака и препорука у смислу унапређења постојећег пословног модела и процеса 
везаних за ову врсту предмета. 

Ради реализације предвиђеног методолошког приступа, подгрупа Радне групе користила је 
успостављени систем за управљање тока радног процес, тј. праћење, управљање и чување  
докумената неопходним за решавање захтева правних и физичких лица за остварење права 
и обавеза из домена Катастра непокретности.  
Помоћница директора Завода, Соња Ракић, упознала је чланове подгрупе за надзор 
првостепених управних поступака са системом за управљање документима или ДМС 
(Document Management System) и предочила да је систем имплементиран у току 2018. 
године, и да званично пружа подршку запосленима у реализацији законом предвиђеним 
процедура од 1. јула 2018. године. Иако је овај систем још у развоју, очекује се, а прва 
искуства су то и потврдила, да ће исти допринети 1) већој ефикасности и ефективности у 
решавању првостепених и другостепених управних предмета; 2) бољој координацији и 
контроли у решавању наведених предмета генерално; као и 3) равномернијој 
искоришћености постојећих организационих, материјалних и људских ресурса у РГЗ-у. Као 
и у другим сферама пословања, очекује се да ће и овде увођење технолошке подршке у 
пословне процесе допринети већој транспарентности активности РГЗ-а, као и спречавању 
евентуалне корупције и других злоупотреба. 
 
Помоћница директора, као и запослени који су одређени од стране директора Завода, да 
Радној групи пруже подршку у вези са ДМС, објаснили су да се овај систем уводио 



сукцесивно у 164 служби за катастар непокретности и да су у програм унети и предмети 
који су формирани пре 2018. године, с тим да акти који чине списе тих предмета нису 
скенирани, већ су у ДМС унети само подаци о времену када су стари захтеви поднети. 
Такође, члановима Радне групе је саопштено да се очекује да и сви акти из предмета 
формираних пре увођења ДМС буду и скенирани и унети у систем до 2021. године. Чланови 
подгрупе су упознати да су све 164 службе за катастар непокретности, јула месеца 2018. 
године, у потпуности имплементирало овај систем. Увођењем ДМС престаје коришћење, 
односно ручно завођење предмета у Скраћени деловодник према Уредби о канцеларијском 
пословању. 

Чланови подгрупе за надзор првостепених управних поступака упознати су са значењем 
појединачних рубрика у систему па тако рубрика  „Активни” у апликацији означава да је 
реч о нерешеним предметима, рубрика „Пасивни” означава да је реч о предметима који су 
завршени и архивирани док су предмети који су унети у рубрику „У роковнику”, 
предтављају предмете у којима је донета одлука и одлуке које су експедоване, уз напомену 
да се  чека уручење како би постале коначне или је реч о предметима за које нема доказа о 
уплати републичке административне таксе и још није покренута принудна наплата. 

Службе за катастар непокретности, као уже унутрашње јединице Завода, формирају 
предмете на основу захтева, које примају непосредном предајом од стране странака преко 
шалтера писарнице, а електронским путем, преко е- шалтера се примају захтеви по 
службеној дужности од јавних бележника (јавнобележнички записи и солемнизоване 
исправе). 

Одредбом члана 3. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени 
гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18), прописано је начело првенства, које подразумева да се упис 
у катастар и утврђивање реда првенства права у односу на конкретну непокретност, односно 
вод врши према временском редоследу пријема исправе достављене ради уписа по 
службеној дужности, односно пријема захтева за упис, осим ако је овим законом друкчије 
одређено. С тим у вези, објашњено је да се у апликацију „Претходни захтеви” уносе бројеви 
предмета формираних по ранијим захтевима, који по времену пријема у Заводу претходе 
захтеву који је из тог разлога нерешен и налази се у апликацији „Активни ”, а односе се на 
објекте, делове објеката или земљиште на које се односи и каснији захтев.  

Коначно, с обзиром да је ово систем који ће у будућности чинити окосницу дигитализације 
пословања РГЗ-а, подгрупа је користила ДМС платформу у поступку управног надзора у 
првостепеним предметима.    
 
Користећи иницијално добијене податке о првостепеним предметима у РГЗ-у у току 2018. 
године, а ради спровођења управног надзора у домену ових предмета и припреме посета 
изабраним СКН-овима, погрупа је применом основних квантитативних метода спровела 
основну статистичку анализу ових података ради 1) дефинисања фокуса надзора и 2) 
утврђивање првих закључака и очекивања.   
 
  



  
Формирани 
првостепени 
предмети 

Решени 
првостепени 
предмети 

Нерешени 
првостепени 
предмети 

Укупан број 
првостепених предмета 

673682 522492 226917 

Минимални број 
првостепених предмета 

7797 (Топлички 
управни округ) 

7580 (Топлички 
управни округ) 

933 (Подунавски 
управни округ) 

Максимални број 
првостепених предмета 

138490 (Град Београд) 
95094 (Град 
Београд) 

67552 (Град Београд) 

Просечан број 
првостепених предмета 

26947 20900 9077 

Стандардно одступање 
од просечног броја 
формираних 
првостепених предмета 

25596 17089 13069 

   Табела 1. Преглед формираних, решених и нерешених првостепених предмета по 
управним окрузима у 2018. години 

 
Одатле, увидом у добијене података утврђено је да постоје велики диспаритети између 
СКН-ова односно управних округа у смислу броја захтева за остваривање права из домена 
Катастра непокретности у првом степену. (Табела 1.) Тако, у складу са очекивањима, 
највећи број првостепених предмета је формиран, решен и остао нерешен на крају 2018. 
године управо на подручју Града Београда. Такође, највеће разлике између управних округа 
запажене су у погледу броја формираних првостепених предмета у току 2018. године 
(25596), док су те разлике односно одступања од просечних вредности мање код броја 
решених (17089) односно нерешених (13069) првостепених предмета, који су формирани у 
периоду 2010-2018. година.   

Просторно гледано, издавајају се 4 категорије управних округа по броју првостепених 
поступака који су покренути испред РГЗ-а у току 2018. године, где је у највећем број 
управних округа поднето до 50 000 захтева за остваривањем права у првом степену. (Карта 
1.) 

 
 
 
 



 
Карта 1. Преглед броја формираних првостепених предмета по управним окрузима у 2018. 

години 

С друге стране, Карта 2. потврђује да је у већини управних округа био већи број решених у 
односу на нерешене првостепене предмете закључно са 31. децембром 2018. године, без 
обзира на значајну разлику између округа по број формираних првостепених предмета. 



 

 
Карта 2. Преглед решених и нерешених првостепених предмета по управним окрузима у 

2018. години 

У погледу фреквенције поступака из домена првостепених управних предмета у току 2018. 
године по евиденцији РГЗ-а (Табела 2.), на подручју Републике Србије највећи број ових 
управних поступака односно највећи број захтева поднет је у марту месецу, када је уједно 
и решен највећи број првостепених предмета у 2018. години. С друге стране, најмањи број 
првостепених предмета формиран је у јуну месецу, а најмањи укупан број је решен у 



септембру месецу. Према Дијаграму 1., и поступци формирања и решавања првостепених 
предмета имали су генерално падајући тренд од јануара до децембра, при чему је уочљиво 
већи био укупан број активности на овим предметима у марту месецу, а најмањи у 
септембру месецу. Овако велике осцилације у броју првостепених предмета који треба да 
се обрађују и решавају указују на потребу за бољом координацијом постојећих ресурса ТГЗ-
а, као и на оправданост увођења ДМС система, који ће омогућити флексибилну поделу 
посла и равномерније оптерећење кроз прерасподелу првостепених предмета у систему 
РГЗ-а у периодима повећаног броја захтева од стране грађана и привреде. 

 

Дијаграм 1. Преглед броја првостепених предмета формираних по месецима у СКН у 
2018. години 

 

Формирани првостепени 
предмети 

Решени првостепени 
предмети 

Укупан број првостепених предмета 673682 522492 

Минимални број првостепених 
предмета 

49352 (јун) 32454 (септембра) 

Максимални број првостепених 
предмета 

68349 (март) 59724 (март) 

Просечан број првостепених предмета 56140 43541 

Стандардно одступање од просечног 
броја формираних првостепених 
предмета 

5471 7835 



Табела 2. Преглед формираних и решених првостепених предмета по месецима у СКН у 
2018. години 

Преглед управних предмета укупно примљених у РГЗ-у у 2018. години, са пресеком стања 
на дан 08.04.2019. године, као и предмета у вези са променом носиоца права на земљишту 
(952-02-4*), променом носиоца права на објекту (952-02-5*), променом носиоца права на 
посебном делу објекта (952-02-6*) и уписом терета по Закону о хипотеци (952-02-12*). 

 

Захтеви за све класификације 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 673 943 112 231 81 010 480 705 

 

Захтеви за промену носиоца права на земљишту (класификација 952-02-4*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 206 475 23 024 23 346 160 105 

 

Захтеви за промену носиоца права на објекту (класификација 952-02-5*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 59 391 7 863 9 173 42 355 

 

Захтеви за промену носиоца права на посебном делу објекта (класификација 952-02-6*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 115 005 25 530 17 170 72 305 

 

Захтеви за упис терета по Закону о хипотеци (класификација 952-02-12*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 30 662 2 199 4 465 23 998 

 

2. РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД- СЕДИШТЕ БЕОГРАД 

2.1 НАЛАЗ СТАЊА 

Чланови подгрупе за контролу првостепеног управног поступка су у наведеном периоду 
извршили, преко система ДМС, увид у 95 предмета методом случајног узорка из области 



управних поступака које се односе на промену носиоца права на земљишту, промену 
носиоца права на објекту, промену носиоца права на посебном делу објекта, упис терета по 
Закону о хипотеци, брисање терета по Закону о хипотеци, упис објекта по обједињеној 
процедури, упис посебних делова објекта по обједињеној процедури и упис објеката по 
Закону о озакоњењу објеката. 

Провером кроз ДМС, прегледани су следећи предмети: 

ПРЕДМЕТ: 952-02-5-007-40825/2018, СКН Београд-Барајево 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-007-40825/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Барајево ради 
уписа промене носиоца права на објекту, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Славко Лалић.  
Захтев је поднет дана 27.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 01.01.2019. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Барајево, донела је решење о промени носиоца 
права на објекту, дана 28.12.2018. године, односно у року од 1 дана.  
Одлучено је у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати таксе, премет 
ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-007-41199/2018, СКН Београд-Барајево 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-007-41199/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Барајево ради 
уписа промене носиоца права на објекту, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Сања Ђуровић.  
Захтев је поднет дана 28.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 02.01.2019. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Барајево, донела је решење о промени носиоца 
права на објекту, дана 31.12.2018. године, односно у року од 3 дана.  



Одлучено је у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати таксе, премет 
ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-073-4637/2018, СКН Београд-Гроцка 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-073-4637/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Гроцка ради уписа 
промене носиоца права на објекту, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Славица Јовановић.  
Захтев је поднет дана 26.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 31.08.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Гроцка, донела је решење о промени носиоца 
права на објекту, дана 26.07.2018. године, односно у року од једног дана.  
Одлучено је у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати таксе, премет 
ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-073-10837/2018, СКН Београд-Гроцка 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-073-10837/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Гроцка ради 
уписа промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је Дејан 
Милосављевић.  
Захтев је поднет дана 28.08.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Гроцка није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.   
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-073-311/2018, СКН Београд-Гроцка 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-073-311/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Гроцка ради уписа 



промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је Aluminium 
Systems and Constructions.  
Захтев је поднет дана 03.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Гроцка није донела одлуку у овом 
предмету.  
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-073-35164/2018, СКН Београд-Гроцка 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-073-35164/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Гроцка ради 
уписа промене носиоца права на објекту, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Миодраг Радић.  
Захтев је поднет дана 03.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 08.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Гроцка није донела решење о промени 
носиоца права на објекту имајући у виду да постоји претходни захтев који је потребно 
решити. Странка није обавештена о постојању претходног захтева.  
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-225-9459/2018, СКН Београд-Нови Београд 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-225-9459/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Нови Београд ради 
уписа промене носиоца права на објекту, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Јованка Лазовић.  
Захтев је поднет дана 10.08.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 18.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 



Служба за катастар непокретности Београд-Нови Београд није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.   
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-225-25602/2018, СКН Београд-Нови Београд 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-225-25602/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Нови Београд 
ради уписа промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је 
Орловић Марија.  
Захтев је поднет дана 23.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Нови Београд није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.   
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-225-3599/2018, СКН Београд-Нови Београд 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-225-3599/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Нови Београд ради 
уписа промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је 
Славољуб Марковић.  
Захтев је поднет дана 06.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Нови Београд није донела решење о 
промени носиоца права на објекту имајући у виду да постоји претходни захтев који је 
потребно решити. Странка није обавештена о постојању претходног захтева.  
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-225-39776/2018, СКН Београд-Нови Београд 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-225-39776/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Нови Београд 
ради уписа промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је 
Ђерго Петров.  
Захтев је поднет дана 24.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  



Служба за катастар непокретности Београд-Нови Београд није донела решење о 
промени носиоца права на објекту имајући у виду да постоји претходни захтев који је 
потребно решити. Странка није обавештена о постојању претходног захтева.  
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-225-134/2018, СКН Београд-Нови Београд 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-225-134/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Нови Београд ради 
уписа промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је Франц 
Лангерхолц.  
Захтев је поднет дана 02.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Нови Београд, донела је решење о 
промени носиоца права на објекту, дана 06.08.2018. године, односно у року од 34 дана.  
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-225-18735/2018, СКН Београд-Нови Београд 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-225-18735/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Нови Београд 
ради уписа промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је N 
House 1948.  
Захтев је поднет дана 24.09.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила 
таксу у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Нови Београд, донела је решење о 
промени носиоца права на објекту, дана 28.09.2018. године, односно у року од 4 дана, 
уз напомену да је претходно дошло до спајања више ранијих захтева. 
 
 ПРЕДМЕТ: 952-02-5-229-3475/2018, СКН Београд-Савски венац 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-225-18735/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Савски венац 
ради уписа промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је 
Радојка Каралић.  
Захтев је поднет дана 17.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  



Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Савски венац, донела је решење о 
промени носиоца права на објекту, дана 19.07.2018. године, односно у року од 2 дана. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-229-7216/2018, СКН Београд-Савски венац 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-229-7216/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Савски венац ради 
уписа промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је Наташа 
Димитријевић.  
Захтев је поднет дана 01.08.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Савски венац, донела је решење о 
промени носиоца права на објекту, дана 06.08.2018. године, односно у року од 5 дана. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-229-12322/2018, СКН Београд-Савски венац 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-229-12322/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Савски венац 
ради уписа промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је 
Нада Митровић.  
Захтев је поднет дана 24.08.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев није достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила 
таксу у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Савски венац упутила је подносиоцу, дана 
27.08.2018. године, захтев за допуну документације. Није донето решење о промени 
носиоца права на објекту нити је захтев странке одбачен. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-229-18004/2018, СКН Београд- Савски венац 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-229-18004/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Савски венац 
ради уписа промене носиоца права на објекту, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Јован Ђурић.  



Захтев је поднет дана 20.09.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 25.09.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Нови –Савски венац није донела решење 
о промени носиоца права на објекту имајући у виду да постоји претходни захтев који 
је потребно решити. Странка није обавештена о постојању претходног захтева. Јавни 
бележник је обавештен о постојању претходног захтева преко система ДМС. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-229-18571/2018, СКН Београд- Савски венац 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-229-18571/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Савски венац 
ради уписа промене носиоца права на објекту, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Олга Кечкић.  
Захтев је поднет дана 22.09.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 27.09.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Нови –Савски венац није донела решење 
о промени носиоца права на објекту имајући у виду да постоји претходни захтев који 
је потребно решити. Странка није обавештена о постојању претходног захтева. Јавни 
бележник је обавештен о постојању претходног захтева преко система ДМС. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-229-32842/2018, СКН Београд- Савски венац 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-229-32842/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Савски венац 
ради уписа промене носиоца права на објекту, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Радмила Младеновић.  
Захтев је поднет дана 23.11.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 28.11.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 



поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Нови –Савски венац није донела решење 
о промени носиоца права на објекту имајући у виду да постоји претходни захтев који 
је потребно решити. Странка није обавештена о постојању претходног захтева. Јавни 
бележник је обавештен о постојању претходног захтева преко система ДМС. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-229-29019/2018, СКН Београд-Савски венац 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-229-29019/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд-Савски венац 
ради уписа промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева је 
ЕПС Дистрибуција Београд.  
Захтев је поднет дана 24.08.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила 
таксу у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
У систему ДМС налази се непотписано решење Службе за катастар непокретности 
Београд-Савски венац од 27.11.2018. године. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-224-64330/2018, СКН Београд- Чукарица 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-224-64330/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Чукарица ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекту, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Петар 
Маретић.  
Захтев је поднет дана 26.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 31.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Нови –Чукарица није донела решење о 
промени носиоца права на објекту имајући у виду да постоји претходни захтев који је 
потребно решити бр. 952-02-12-224-12412/2018. Странка није обавештена о постојању 
претходног захтева. Јавни бележник је обавештен о постојању претходног захтева 



преко система ДМС. Увидом у KNWeb констатовано је да је поступак правоснажнo 
окончан а да исто није спроведено кроз систем ДМС. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-224-63155/2018, СКН Београд- Чукарица 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-224-63155/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Чукарица ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекту, по захтеву странке. Подносилац 
захтева је Милена Матић.  
Захтев је поднет дана 24.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.   
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-224-62177/2018, СКН Београд- Чукарица 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-224-62177/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Чукарица ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекту, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Дарко 
Симић.  
Захтев је поднет дана 20.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 25.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Нови –Чукарица није донела решење о 
промени носиоца права на објекту имајући у виду да постоји претходни захтев који је 
потребно решити. Странка није обавештена о постојању претходног захтева. Јавни 
бележник је обавештен о постојању претходног захтева преко система ДМС. Увидом у 
претходни захтев бр. 952-02-12-224-14304/2018, констатовано је да исти завршен. Из 
списа предмета не може се утврдити разлог непоступања и поред чињенице да је 
претходно питање решено. 
 
 ПРЕДМЕТ: 952-02-6-015-65296/2018, СКН Београд- Палилула 



Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-015-65296/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Палилула ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекту, по захтеву странке. Подносилац 
захтева је Славка Симоновић.  
Захтев је поднет дана 28.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила 
таксу у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Палилула није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.   
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-015-56095/2018, СКН Београд- Палилула 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-015-56095/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Палилула ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекту, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Славка 
Симоновић.  
Захтев је поднет дана 20.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 25.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Палилула, није донела решење о промени 
носиоца права на посебном делу објекту.  Из доступне документације се не може 
утврдити разлог непоступања.   
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-015-56095/2018, СКН Београд- Палилула 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-015-56095/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Палилула ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекту, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа, односно решења. Странка у предмету је Alaurent 
Goncalvest.  
Захтев је поднет дана 20.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 04.12.2018. године.  



Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Палилула, донела је решење о промени 
носиоца права на посебном делу објекту у законом прописаном року.  
 
ПРЕДМЕТ: 652-02-6-015-41491/2018, СКН Београд- Палилула 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 652-02-
6-015-41491/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Палилула ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекту, по захтеву странке. Подносилац 
захтева је Драган Митровић.  
Захтев је поднет дана 25.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Палилула није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.  
 
 ПРЕДМЕТ 652-02-6-230-63671/2018, СКН Београд- Звездара 

Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 652-02-
6-230-63671/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Звездара ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекту, по захтеву странке. Подносилац 
захтева је Мара Ралевић.  
Захтев је поднет дана 25.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Звездара није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.  
 
ПРЕДМЕТ 652-02-6-230-41922/2018, СКН Београд- Звездара 

Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 652-02-
6-230-41922/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Звездара ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекту, по захтеву странке. Подносилац 
захтева је Милан Бурсаћ.  



Захтев је поднет дана 26.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Звездара није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.  
 
ПРЕДМЕТ 652-02-6-228-2757/2018, СКН Београд- Врачар 

Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 652-02-
6-228-2757/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Врачар ради уписа 
промене носиоца права на посебном делу објекту, по захтеву странке. Подносилац захтева 
је Edition Properties doo.  
Захтев је поднет дана 06.07.2018.године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Врачар није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.  
 
ПРЕДМЕТ 652-02-6-233-621/2018, СКН Београд- Стари град 

Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 652-02-
6-233-621/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Стари град ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекту, по захтеву странке.  
Захтев је поднет дана 03.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Нови –Стари град није донела решење о 
промени носиоца права на посебном делу објекта имајући у виду да постоји претходни 
захтев који је потребно решити. Странка није обавештена о постојању претходног 
захтева. Јавни бележник је обавештен о постојању претходног захтева преко система 
ДМС. Увидом у претходни захтев бр. 952-02-12-177/2018, констатовано је да исти 
завршен. Из списа предмета не може се утврдити разлог непоступања и поред 
чињенице да је претходно питање решено. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-12-223-8746/2018, СКН Београд- Сурчин 



Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-223-8746/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Сурчин ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Подносилац захтева је Reiffeisen 
banka ад Београд.  
Захтев је поднет дана 16.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Сурчин није донела одлуку у овом 
предмету.  
 
ПРЕДМЕТ 952-02-12-232-4403/2018, СКН Београд- Раковица 

Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-232-4403/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Раковица ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Подносилац захтева је Зоран Матић.  
Захтев је поднет дана 20.08.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Сурчин није донела одлуку у овом 
предмету имајући у виду да постоји претходни захтев који је потребно решити бр. 952-
02-6-232-14197/2018 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-12-351/2018, СКН Београд- Раковица 

Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-351/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Раковица ради уписа 
терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Подносилац захтева је Ивана Поповић.  
Захтев је поднет дана 22.03.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Раковица није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.  
 
ПРЕДМЕТ 952-02-12-232-1288/2018, СКН Београд- Раковица 



Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-232-1288/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Раковица ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Подносилац захтева је ЈП Пошта 
Србије.  
Захтев је поднет дана 13.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев није достављена сва законом прописана документа. Дана 06.11.2018. упућен 
захтев за допуну документације по којем је поступљено. У току поступка нису примењене 
интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у складу са 
Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Раковица није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања.  
 
ПРЕДМЕТ 952-02-12-233-177/2018, СКН Београд- Стари град 

Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-233-177/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Стари град ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Подносилац захтева је Credit 
Agricole.  
Захтев је поднет дана 14.06.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама. 11.07.2018. издат је налог 
подносиоцу захтева за плаћање таксе.  
Служба за катастар непокретности Београд-Стари град није донела одлуку у овом 
предмету имајући у виду да постоји претходни захтев који је потребно решити бр. 652-
02-6-233-621/2018. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-12-224-14304/2018, СКН Београд- Чукарица 

Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-224-14304/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Чукарица ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Подносилац захтева је Beointegral 
doo Beograd.  
Захтев је поднет дана 20.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица је, дана  24.12.2018. године, 
донела одлуку којом се дозвољава упис терета, у року од 4 дана. 



 
ПРЕДМЕТ 952-02-14-229-109/2018, СКН Београд- Савски венац 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
14-229-109/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Савски венац 
ради брисања терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Подносилац захтева је 
Демакс доо.  
Захтев је поднет дана 03.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Савски венац је, дана 05.07.2018. године, 
донела одлуку којом се дозвољава брисање терета, у року од 2 дана. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-14-015-1043/2018, СКН Београд- Палилула 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
14-015-1043/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Палилула ради 
брисања терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Подносилац захтева је Беобанка 
АД Београд.  
Захтев је поднет дана 11.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Палилула није донела одлуку и поред 
чињенице да је претходни захтев бр. 952-02-14-133/2018,  решен 20.07.2018. године. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-14-087-8077/2018, СКН Београд- Обреновац 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
14-087-8077/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Обреновац ради 
брисања терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Подносилац захтева је Лука 
Милојевић.  
Захтев је поднет дана 04.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Обреновац није донела одлуку у овом 
предмету. Из доступне документације се не може утврдити разлог непоступања. 



 
ПРЕДМЕТ 952-02-14-277/2018, СКН Београд- Нови Београд 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
14-277/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Нови Београд ради 
брисања терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Подносилац захтева је Бриокон 
доо.  
Захтев је поднет дана 26.4.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Нови Београд није донела одлуку у овом 
предмету. У ДМС се налази Нацрт решења од 28.08.2018. године. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-19-3/2018, СКН Београд- Нови Београд 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
19-3/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Нови Београд ради уписа 
посебних делова објекта по обједињеној процедури, по захтеву странке. Подносилац 
захтева је Светлана Бошковић.  
Захтев је поднет дана 08.05.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 7 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Нови Београд није донела одлуку у овом 
предмету. У ДМС се предмет налази у статусу „архивиранˮ  од 11.06.2018. године. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-19-085-130/2018, СКН Београд- Младеновац 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
19-085-130/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Младеновац ради 
уписа посебних делова објекта по обједињеној процедури, по захтеву странке. Подносилац 
захтева је Горан Ђукић.  
Захтев је поднет дана 01.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 7 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама.  



Служба за катастар непокретности Београд-Младеновац није донела одлуку у овом 
предмету. У ДМС се предмет налази у статусу „архивиранˮ  од 11.06.2018. године, уз 2 
опомене за плаћање таксе. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-19-224-247/2018, СКН Београд- Чукарица 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
19-224-247/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Чукарица ради 
уписа посебних делова објекта по обједињеној процедури, по захтеву странке. Подносилац 
захтева је Драгослав Денда.  
Захтев је поднет дана 14.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 7 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, донела решење о уписа посебних 
делова објекта по обједињеној процедури, у законом прописаном року, дана 20.12.2018. 
године.  
Одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-18-016-1428/2018, СКН Београд- Земун 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
18-016-1428/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Земун ради уписа 
посебних делова објекта по обједињеној процедури, по захтеву странке. Подносилац 
захтева је АСТУТА ПЛУС доо.  
Захтев је поднет дана 06.11.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 7 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Земун, донела решење о уписа посебних делова 
објекта по обједињеној процедури, у законом прописаном року, дана 07.11.2018. године.  
Одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-18-231-1198/2018, СКН Београд- Вождовац 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
18-231-1198/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Вождовац ради 
уписа посебних делова објекта по обједињеној процедури, по захтеву странке. Подносици 



захтева су Николић Добрица, Николић Даворка, Николић Стефан, Петровић Драгослав, 
Петровић Верона и Тучић Млађен.  
Захтев је поднет дана 18.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 7 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка је уплатила таксу у 
складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Вождовац, донела решење о уписа посебних 
делова објекта по обједињеној процедури, у законом прописаном року, дана 22.10.2018. 
године.  
Одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-18-2301-2049/2018, СКН Београд- Вождовац 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
18-2301-2049/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Вождовац ради 
уписа посебних делова објекта по обједињеној процедури, по захтеву странке. Подносилац 
захтева је Срђан Степановић.  
Захтев је поднет дана 28.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 7 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Вождовац, донела решење о уписа 
посебних делова објекта по обједињеној процедури у овом предмету имајући у виду да 
постоји претходни захтев. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-20-302/2018, СКН Београд- Лазаревац 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
20-302/2018 заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Лазаревац ради уписа 
објекта по Закону о озакоњењу објеката, по захтеву странке. Подносилац захтева је 
Светлана Симић.  
Захтев је поднет дана 13.06.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Лазаревац, донела решење о уписа објекта по 
Закону о озакоњењу објеката, дана 09.07.2018. године.  
Одлучено уз прекорачење законског рока од 11 дана у наведеном предмету. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-20-73/2018, СКН Београд- Гроцка 



Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
20-73/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Гроцка ради уписа 
објекта по Закону о озакоњењу објеката, по захтеву странке. Подносилац захтева је ЈП за 
развој градске општине Гроцка.  
Захтев је поднет дана 28.02.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Гроцка, донела решење о уписа објекта по 
Закону о озакоњењу објеката, дана 04.04.2018. године.  
Одлучено уз прекорачење законског рока од 19 дана у наведеном предмету. 
 
ПРЕДМЕТ 952-02-20-224-20192/2018, СКН Београд- Чукарица 

Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
20-224-20192/2018  заведен је у Служби за катастaр непокретности Београд- Чукарица ради 
уписа објекта по Закону о озакоњењу објеката, по захтеву странке. Подносиоци захтева су 
Срђан и Драгана Коларић.  
Захтев је поднет дана 20.11.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана.  
Уз захтев је достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Странка није уплатила таксу 
у складу са Законом о Републичким административним таксама.  
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, донела решење о уписа објекта по 
Закону о озакоњењу објеката, дана 22.11.2018. године, односно у року од 2 дана.  
Одлучено у законском року у наведеном предмету. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-007-40825/2018, СКН Београд-Барајево 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
5-007-40825/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Барајево, ради 
уписа промене носиоца права на објекту, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је Славко Лалић.  
Захтев је поднет дана 27.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 01.01.2019. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 



Служба за катастар непокретности Београд-Барајево, донела је решење о промени носиоца 
права на објекту, дана 28.12.2018. године, односно у року од 1 дана.  
Одлучено је у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати таксе, премет 
ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-224-65920/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-224-65920/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа. Странка у предмету је Јелена Сушић.  
Захтев је поднет дана 31.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 05.01.2019. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, Републичка административна такса није уплаћена. 
Наведени предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет, јер постоје 
раније покренути поступци бр. 952-02-6-224-64989/2018 и бр. 952-02-12-224-15008/2018. 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, није донела решење о упису промене 
носиоца права на посебном делу објекта, у законом прописаном року од 5 дана, односно до 
05.01.2019. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоје раније покренути поступци.  
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-224-64989/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-224-64989/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа. Странка у предмету је Светлана Јовановић.  
Захтев је поднет дана 27.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 01.01.2019. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, Републичка административна такса није уплаћена. 
Наведени предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет, јер постоји 
раније покренут поступак бр. 952-02-12-224-15008/2018. 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, није донела решење о упису промене 
носиоца права на посебном делу објекта, у законом прописаном року од 5 дана, односно до 
01.01.2019. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоје раније покренути поступци.  
 



ПРЕДМЕТ: 952-02-12-224-15008/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-224-15008/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је Јелена Сушић.  
Захтев је поднет дана 27.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 01.01.2019. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, донела је решење о упису терета по 
Закону о хипотеци, дана 03.01.2019. године, односно у року од 7 дана.  
Одлучено је у наведеном предмету. Законом прописан рок за одлучивање је 
прекорачен 2 дана. Предмет је „у роковнику“, до уплате Републичке административне 
таксе. По уплати таксе, премет ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-1795/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-1795/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради уписа 
промене носиоца права на посебном делу објекта, по захтеву странке. Странка у предмету 
је Звездан Аксентијевић.  
 
Захтев је поднет дана 25.05.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 09.06.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, Републичка административна такса је уплаћена. Наведени 
предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет. 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, није донела решење о промени 
носиоца права на посебном делу објекта, у законом прописаном року од 15 дана, односно 
до  09.06.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-1896/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-1896/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради уписа 



промене носиоца права на посебном делу објекта, по захтеву странке. Странка у предмету 
је Надежда Стојковић.  
Захтев је поднет дана 01.06.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 16.06.2018. године.  
Уз захтев није достављена сва законом прописана документа. Странка није обавештена да 
допуни захтев. У току поступка нису примењене интерне процедуре Републичког 
геодетског завода. Имајући у виду да је захтев поднет од стране странке, Републичка 
административна такса је уплаћена. Наведени предмет није обрађен, односно налази се у 
статусу „активан“ предмет. 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, није донела решење о промени 
носиоца права на посебном делу објекта, у законом прописаном року од 15 дана, односно 
до  16.06.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-224-9681/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-224-15008/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа. Странка у предмету је Марија Бошковић.  
Захтев је поднет дана 24.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 29.07.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, Републичка административна такса није уплаћена. 
Наведени предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет,  јер постоји 
раније покренут поступак бр. 952-02-12-224-2243/2018. 
 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, није донела решење о упису  промене 
носиоца права на посебном делу објекта, у законом прописаном року од 15 дана, односно 
до  29.07.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-12-224-2243/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-224-2243/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је Владан Стевановић.  
Захтев је поднет дана 24.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 29.07.2018. године.  



Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, донела је решење о упису терета по 
Закону о хипотеци, дана 26.07.2018. године, односно у року од 2 дана.  
Одлучено је у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати таксе, премет 
ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-224-65621/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-224-65621/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа. Странка у предмету је Марија Матишић.  
Захтев је поднет дана 28.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 02.01.2019. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, Републичка административна такса није уплаћена. 
Наведени предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет,  јер постоје 
раније покренути поступци бр. 952-02-6-224-62660/2018 и бр. 952-02-12-224-14446/2018. 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, није донела решење о упису  промене 
носиоца права на посебном делу објекта, у законом прописаном року од 5 дана, односно до  
02.01.2019. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренути поступци. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-224-62660/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-224-62660/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа. Странка у предмету је Лука Аћимовић.  
Захтев је поднет дана 21.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 26.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, Републичка административна такса није уплаћена. 
Наведени предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет,  јер постоји 
раније покренут поступак бр. 952-02-12-224-14446/2018. 



Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, није донела решење о упису  промене 
носиоца права на посебном делу објекта, у законом прописаном року од 5 дана, односно до  
26.12.2018. године.  
 
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-12-224-14446/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-224-14446/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је Марија Матишић.  
Захтев је поднет дана 21.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 29.07.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, донела је решење о упису терета по 
Закону о хипотеци, дана 25.12.2018. године, односно у року од 3 дана.  
Одлучено је у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати таксе, премет 
ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-224-64423/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-224-64423/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа. Странка у предмету је GODEX GRADNJA DOO.  
 
Захтев је поднет дана 26.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 31.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, донела је решење о промени носиоца 
права на посебном делу објектa, дана 03.01.2019. године, односно у року од 8 дана.  



Одлучено је у наведеном предмету. Законом прописан рок је прекорачен 3 дана. 
Предмет је „у роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати 
таксе, премет ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-224-58398/2018, СКН Београд-Чукарица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-224-58398/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Чукарица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по захтеву странке. Странка у 
предмету је Невенка Миливојевић.  
Захтев је поднет дана 11.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 26.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, Републичка административна такса је уплаћена. Наведени 
предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Чукарица, донела је решење о промени носиоца 
права на посебном делу објектa, дана 17.01.2019. године, односно у року од 37 дана.  
Одлучено је у наведеном предмету. Законом прописан рок је прекорачен 22 дана. 
Предмет је обрађен, односно налази се у статусу „пасиван“ предмет. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-232-10870/2018, СКН Београд-Раковица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-232-10870/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Раковица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по захтеву странке. Странка у 
предмету је Дивна Лазић.  
Захтев је поднет дана 27.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 11.08.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, Републичка административна такса је уплаћена. Наведени 
предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет. 
Служба за катастар непокретности Београд-Раковица, није донела решење о промени 
носиоца права на посебном делу објектa, у законом прописаном року од 15 дана, односно 
до  11.08.2018. године.  
 
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-232-10732/2018, СКН Београд-Раковица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-



6-232-10732/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Раковица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа. Странка у предмету је Ненад Зец.  
Захтев је поднет дана 26.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 31.07.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, Републичка административна такса није уплаћена. 
Наведени предмет није обрађен, односно предмет је „активан“, јер постоје раније покренути 
поступци бр. 952-02-6-300/2018 и бр. 952-6-433/2018. 
Служба за катастар непокретности Београд-Раковица, није донела решење о промени 
носиоца права на посебном делу објектa, у законом прописаном року од 5 дана, односно до  
31.07.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоје раније покренути поступци. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-300/2018, СКН Београд-Раковица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-300/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Раковица, ради уписа 
промене носиоца права на посебном делу објекта, по захтеву странке. Странка у предмету 
је Ненад Зец.  
Захтев је поднет дана 13.02.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 28.02.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, Републичка административна такса је уплаћена. Наведени 
предмет није обрађен, односно предмет је „активан“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Раковица, није донела решење о промени 
носиоца права на посебном делу објектa, у законом прописаном року од 15 дана, односно 
до  28.02.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-433/2018, СКН Београд-Раковица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-433/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Раковица, ради уписа 
промене носиоца права на посебном делу објекта, по захтеву странке. Странка у предмету 
је Ненад Зец.  
Захтев је поднет дана 06.03.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 21.03.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 



поднет од стране странке, Републичка административна такса је уплаћена. Наведени 
предмет није обрађен, односно предмет је „активан“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Раковица, није донела решење о промени 
носиоца права на посебном делу објектa, у законом прописаном року од 15 дана, односно 
до  21.03.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-232-60663/2018, СКН Београд-Раковица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-232-60663/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Раковица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа. Странка у предмету је Сања Рацић.  
Захтев је поднет дана 15.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 20.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, Републичка административна такса није уплаћена. 
Наведени предмет није обрађен, односно предмет је „активан“, јер постоји раније 
покренути поступак бр. 952-02-6-232-24985/2018. 
Служба за катастар непокретности Београд-Раковица, није донела решење о промени 
носиоца права на посебном делу објектa, у законом прописаном року од 15 дана, односно 
до  20.12.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренути поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-232-24985/2018, СКН Београд-Раковица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-232-24985/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Раковица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по захтеву странке. Странка у 
предмету је Радивоје Стојиљковић.  
Захтев је поднет дана 10.09.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 25.09.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, Републичка административна такса је уплаћена. Наведени 
предмет је обрађен, односно предмет је „пасиван“. 
 
Служба за катастар непокретности Београд-Раковица, донела је решење о промени носиоца 
права на посебном делу објектa, дана 11.12.2018. године, односно односно у року од 3 
месеца и 1 дан.  



Одлучено је у наведеном предмету. Законом прописан рок је прекорачен 2 месеца и 16 
дана. Предмет је обрађен, односно налази се у статусу „пасиван“ предмет. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-232-39068/2018, СКН Београд-Раковица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-232-39068/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Раковица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по службеној дужности, путем 
прослеђивања јавнобележничког записа. Странка у предмету је Бојан Ристић.  
Захтев је поднет дана 18.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 23.07.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Раковица, донела је решење о промени носиоца 
права на посебном делу објектa, дана  26.10.2018. године.  
Одлучено је у наведеном предмету. Законом прописан рок је прекорачен 3 дана. 
Предмет је „у роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати 
таксе, премет ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-232-39031/2018, СКН Београд-Раковица 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-232-39031/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Раковица, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по захтеву странке. Странка у 
предмету је Стефан Стефановић.  
Захтев је поднет дана 18.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 02.11.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, Републичка административна такса је уплаћена. Наведени 
предмет је обрађен, односно предмет је „пасиван“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Раковица, донела је решење о промени носиоца 
права на посебном делу објектa, дана 29.11.2018. године, односно односно у року од 2 
месеца и 11 дана.  
Одлучено је у наведеном предмету. Законом прописан рок је прекорачен 1 месец и 26 
дана. Предмет је обрађен, односно налази се у статусу „пасиван“ предмет. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-12-230-11000/2018, СКН Београд-Звездара 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-



12-230-11000/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Звездара, ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је Игор Ивановић.  
Захтев је поднет дана 13.11.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 18.11.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, Републичка административна такса није уплаћена. 
Наведени предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет, јер постоји 
раније покренути поступак бр. 952-02-12-230-8708/2018. 
Служба за катастар непокретности Београд-Звездара, није донела решење о упису терета по 
Закону о хипотеци, у законом прописаном року од 5 дана, односно до 18.10.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-12-230-8708/2018, СКН Београд-Звездара 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-230-8708/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Звездара, ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је Игор Ивановић.  
Захтев је поднет дана 15.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 20.10.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Звездара, донела је решење о упису терета по 
Закону о хипотеци, дана 20.10.2018. године, односно у року од 5 дана.  
Одлучено је у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати таксе, премет 
ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-12-230-6302/2018, СКН Београд-Звездара 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-230-6302/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Звездара, ради 
уписа терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Странка у предмету је АИК Банка.  
Захтев је поднет дана 13.09.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 29.03.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 



поднет од стране странке, Републичка административна такса је уплаћена. Наведени 
предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет. 
Служба за катастар непокретности Београд-Звездара, није донела решење о упису терета по 
Закону о хипотеци, у законом прописаном року од 15 дана, односно до 28.09.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-12-025-8673/2018, СКН Крагујевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-025-8673/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крагујевац, ради уписа 
терета по Закону о хипотеци, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је Добрила Недовић.  
Захтев је поднет дана 15.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 20.10.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, као и да Републичка административна такса није 
уплаћена, наведени предмет није архивиран, односно није „пасиван“, већ се налази „у 
роковнику“.  
Служба за катастар непокретности Крагујевац, донела је решење о упису терета по Закону 
о хипотеци, дана 16.10.2018. године, у року од 1 дана.  
Одлучено је у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати таксе, премет 
ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-12-025-7518/2018, СКН Крагујевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-025-7518/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крагујевац, ради уписа 
терета по Закону о хипотеци, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је ГРАДИНГ ДОО.  
Захтев је поднет дана 27.09.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 02.10.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, Републичка административна такса није уплаћена. 
Наведени предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет, јер постоји 
раније покренути поступак бр. 952-02-12-025-7140/2018.  
Служба за катастар непокретности Крагујевац, није донела решење о упису терета по 
Закону о хипотеци, у законом прописаном року од 5 дана, односно до 02.10.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 



ПРЕДМЕТ: 952-02-12-025-7140/2018, СКН Крагујевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-025-7140/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крагујевац, ради уписа 
терета по Закону о хипотеци, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је ГРАДИНГ ДОО.  
Захтев је поднет дана 24.09.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 29.09.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, Републичка административна такса није уплаћена. 
Наведени предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет, јер постоји 
раније покренути поступак бр. 952-02-12-025-7140/2018.  
Служба за катастар непокретности Крагујевац, донела је решење о упису терета по Закону 
о хипотеци, дана 25.09.2018. године, у року од 1 дана.  
Одлучено је у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, до уплате Републичке административне таксе. По уплати таксе, премет 
ће се архивирати, односно постати „пасиван“. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-12-045-9838/2018, СКН Крушевац 

 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-045-9838/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крушевац, ради уписа 
терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Странка у предмету је адвокат др Небојша 
Станковић.  
Захтев је поднет дана 30.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 14.11.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, као и да Републичка административна такса није уплаћена, 
наведени предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет. Постоје и 
раније покренути поступци бр. 952-02-3030/2011, бр. 952-02-1966/2010 ("примедба" у делу 
наведен предмет бр. 952-02-3310/2011), бр. 952-02-7-767/2014, бр. 952-02-9-332/2016, бр. 
952-02-7-4/2017, бр. 952-02-7-365/2017, бр. 952-02-7-538/2017, бр. 952-02-14-173/2017 и бр. 
952-02-12-045-9490/2018.  
Служба за катастар непокретности Крушевац, није донела је решење о упису терета по 
Закону о хипотеци, у законом прописаном року од 15 дана, односно до 14.11.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоје раније покренути поступци. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-1966/2010, СКН Крушевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-



1966/2010 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крушевац, ради уписа промене 
настале одржавањем катастра непокретности, по захтеву странке. Странка у предмету је 
Вера Дујовић.  
Захтев је поднет дана 12.04.2010. године. Законски рок за решавање захтева је 30 дана, 
односно 12.05.2010. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да Републичка административна такса није уплаћена, као и да 
постоји раније покренути поступак бр. 952-02-3310/2011, наведени предмет није обрађен, 
односно налази се у статусу „активан“ предмет. 
Служба за катастар непокретности Крушевац, није донела решење о упису промене настале 
одржавањем катастра непокретности, у законом прописаном року од 30 дана, односно до 
12.05.2010. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-3310/2011, СКН Крушевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
3310/2011 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крушевац, ради уписа промене 
настале одржавањем премера и катастра непокретности – исправка у елаборату премера 
и/или катастру непокретности, по захтеву странке. Странка у предмету је РГЗ – Служба за 
катастар непокретности Крушевац.  
Захтев је поднет дана 27.09.2011. године. Законски рок за решавање захтева је 30 дана, 
односно 27.10.2011. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке која је ослобођена уплате Републичке административне таксе, да 
је наведени предмет обрађен, као и да је уложена жалба дана 26.02.2019. године, предмет се 
налази „у роковнику“.   
Служба за катастар непокретности Крушевац, донела је решење о упису промене настале 
одржавањем катастра непокретности – исправка у елаборату премера и/или катастру 
непокретности, дана 25.12.2018. године, у року од 7 година 2 месеца и 28 дана.  
Одлучено је у наведеном предмету. Предмет је „у роковнику“, до доношења одлуке у 
другостепеном поступку. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-3030/2011, СКН Крушевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
3030/2011 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крушевац, ради уписа промене 
настале одржавањем катастра непокретности, по захтеву странке. Странка у предмету је 
Дејан Петронијевић.  
Захтев је поднет дана 02.09.2011. године. Законски рок за решавање захтева је 30 дана, 
односно 02.10.2011. године.  



Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да Републичка административна такса није уплаћена, као и да  
постоји раније покренут поступак бр. 952-02-3310/2011, наведени предмет није обрађен, 
односно налази се у статусу „активан“ предмет. 
 
Служба за катастар непокретности Крушевац, није донела решење о упису промене настале 
одржавањем катастра непокретности, у законом прописаном року од 30 дана, односно до 
02.10.2011. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-7-767/2014, СКН Крушевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
7-767/2014 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крушевац, ради уписа промене 
настале изградњом и доградњом објекта, по захтеву странке. Странка у предмету је Вукица 
Станковић.  
Захтев је поднет дана 18.12.2014. године. Законски рок за решавање захтева је 30 дана, 
односно 18.01.2015. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да Републичка административна такса није уплаћена, као и да  
постоји раније покренут поступак бр. 952-02-3310/2011, наведени предмет није обрађен, 
односно налази се у статусу „активан“ предмет. 
Служба за катастар непокретности Крушевац, није донела решење о упису промене настале 
изградњом и доградњом објекта, у законом прописаном року од 30 дана, односно до 
18.01.2014. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-9-332/2016, СКН Крушевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
9-332/2016 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крушевац, ради уписа промене  
настале испрвком грешке у одржавању катастра непокретности, по захтеву странке. 
Странка у предмету је Александар Сапунџић.  
Захтев је поднет дана 22.07.2016. године. Законски рок за решавање захтева је 30 дана, 
односно 21.08.2016. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да Републичка административна такса није уплаћена, као и да  
постоје раније покренути поступци бр. 952-02-3030/2011, бр. 952-02-3310/2011 и бр. 952-



02-7-767/2014, наведени предмет није обрађен, односно налази се у статусу „активан“ 
предмет. 
Служба за катастар непокретности Крушевац, није донела решење о упису промене настале 
настале испрвком грешке у одржавању катастра непокретности, у законом прописаном року 
од 30 дана, односно до 21.08.2016. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоје раније покренути поступци. 
 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-7-4/2017, СКН Крушевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
7-4/2017 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крушевац, ради уписа промене 
настале изградњом и доградњом објекта, по захтеву странке. Странка у предмету је 
Елизабета Говек.  
Захтев је поднет дана 05.01.2017. године. Законски рок за решавање захтева је 30 дана, 
односно 04.02.2017. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да Републичка административна такса није уплаћена, као и да  
постоје раније покренути поступци бр. 952-02-3030/2011, бр. 952-02-1966/2010, бр. 952-02-
7-767/2014, бр. 952-02-9-332/2016, наведени предмет није обрађен, односно налази се у 
статусу „активан“ предмет. 
Служба за катастар непокретности Крушевац, није донела решење о упису промене настале 
изградњом и доградњом објекта, у законом прописаном року од 30 дана, односно до 
04.02.2017. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „активан“, 
односно није обрађен, јер постоје раније покренути поступци. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-14-228-13042/2018, СКН Београд-Врачар 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
14-228-13042/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Врачар, ради 
брисања терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Странка у предмету је Игор 
Ивковић.  
Захтев је поднет дана 05.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 20.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, као и да Републичка административна такса није уплаћена, 
наведени предмет није обрађен, односно предмет је „активан“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Врачар, није донела решење о брисању терета 
по Закону о хипотеци, у законом прописаном року од 15 дана, односно до 20.12.2018. 
године.  



Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-14-228-11406/2018, СКН Београд-Врачар 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
14-228-11406/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Врачар, ради 
брисања терета по Закону о хипотеци, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је Игор Ивковић.  
 
Захтев је поднет дана 14.11.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 20.12.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, да је уплаћена Републичка административна такса, као 
и да постоји раније покренут поступак бр. 952-02-6-228-14303/2018, наведени предмет није 
обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет. 
Служба за катастар непокретности Београд-Врачар, није донела решење о брисању терета 
по Закону о хипотеци, у законом прописаном року од 5 дана, односно до 20.12.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-14-228-10952/2018, СКН Београд-Врачар 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
14-228-10952/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Врачар, ради 
брисања терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Странка у предмету је Стојан 
Мојсковски.  
Захтев је поднет дана 08.11.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 23.11.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да је Републичка административна такса уплаћена, наведени 
предмет није обрађен у законом прописаном року, односно предмет је „активан“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Врачар, није донела решење о брисању терета 
по Закону о хипотеци, у законом прописаном року од 15 дана, односно до 23.11.2018. 
године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-14-228-8371/2018, СКН Београд-Врачар 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-



14-228-8371/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Врачар, ради 
брисања терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Странка у предмету је Горан 
Синобад.  
Захтев је поднет дана 09.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 24.10.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, да је уплаћена Републичка административна такса, као 
и да постоји раније покренут поступак бр. 952-02-14-228-7092/2018, наведени предмет није 
обрађен, односно налази се у статусу „активан“ предмет.    
Служба за катастар непокретности Београд-Врачар, није донела решење о брисању терета 
по Закону о хипотеци, у законом прописаном року од 15 дана, односно до 24.10.2018. 
године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-14-228-7092/2018, СКН Београд-Врачар 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 9952-
02-14-228-7092/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Врачар, ради 
брисања терета по Закону о хипотеци, по службеној дужности, путем прослеђивања 
јавнобележничког записа. Странка у предмету је СБЕРБАНК.  
Захтев је поднет дана 21.09.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 5 дана, 
односно 26.09.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране јавног бележника, да је уплаћена Републичка административна такса, 
наведени предмет је обрађен, односно налази се у статусу „пасиван“ предмет. 
Служба за катастар непокретности Београд-Врачар, донела је решење о брисању терета по 
Закону о хипотеци, дана 28.09.2018. године, односно у року од 7 дана. 
Одлучено је у наведеном предмету. Законом прописан рок је прекорачен 2 дана. 
Предмет је обрађен, односно налази се у статусу „пасиван“ предмет. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-6-228-14303/2018, СКН Београд-Врачар 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
6-228-14303/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Врачар, ради 
уписа промене носиоца права на посебном делу објекта, по захтеву странке. Странка у 
предмету је Дејана Думановић.  
Захтев је поднет дана 07.08.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 22.08.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да је Републичка административна такса уплаћена, као и да 



постоји раније покренут поступак бр. 952-02-12-818/2007, наведени предмет није обрађен у 
законом прописаном року, односно предмет је „активан“. 
Служба за катастар непокретности Београд-Врачар, није донела решење о упису промене 
носиоца права на посебном делу објекта, у законом прописаном року од 15 дана, односно 
до 22.08.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-12-818/2007, СКН Београд-Врачар 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 01.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Сектору за катастар непокретности. Предмет бр. 952-02-
12-818/2007 је заведен у Служби за катастaр непокретности Београд-Врачар, ради уписа 
терета по Закону о хипотеци, по захтеву странке. Странка у предмету је  БАНКА ИНТЕЗА.  
Захтев је поднет дана 09.07.2007. године. Законски рок за решавање захтева је 30 дана, 
односно 08.08.2007. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да је Републичка административна такса уплаћена, наведени 
предмет је обрађен, односно предмет се налази у статусу „пасиван“ предмет. 
Служба за катастар непокретности Београд-Врачар, донела је решење о упису терета по 
Закону о хипотеци. Предмет је архивиран дана 13.11.2007. године.  
Одлучено је у наведеном предмету. Предмет је „пасиван“, односно обрађен је. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-4-025-87205/2018, СКН Крагујевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 02.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Служби за катастар непокретности Крагујевац. Предмет 
бр. 952-02-4-025-87205/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крагујевац, 
ради уписа промене носиоца права на земљишту, по захтеву странке. Странка у предмету 
је Градска управа за имовину града Крагујевца.  
Захтев је поднет дана 13.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 28.12.2018. године.  
Уз захтев нису достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да је странка ослобођена плаћања Републичке административне 
таксе, као и да постоји раније покренут поступак бр. 952-02-5-5/2018, наведени предмет није 
обрађен, односно предмет је „активан“. У „ДМС“ нема аката, осим захтева странке бр. 464-
55/18. 
Служба за катастар непокретности Крагујевац, није донела решење о упису промене 
носиоца права на земљишту, у законом прописаном року, односно до 28.12.2018. године.  
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „активан“, 
односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-5-5/2018, СКН Крагујевац 
 



Увид у наведени предмет извршен је дана 02.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Служби за катастар непокретности Крагујевац. Предмет 
бр. 952-02-5-5/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крагујевац, ради уписа 
промене носиоца права на објекту, по захтеву странке. Странка у предмету је Градска 
управа за имовину града Крагујевца.  
Захтев је поднет дана 23.02.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 10.03.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да је странка ослобођена плаћања Републичке административне 
таксе, наведени предмет је обрађен, односно предмет је „пасиван“, а архивиран је 
01.02.2019. године. 
Служба за катастар непокретности Крагујевац, донела је решење о упису промене носиоца 
права на објекту, дана 09.05.2018. године, односно у року од  2 месеца и 15 дана. 
 
Одлучено је у наведеном предмету. Законом прописан рок је прекорачен 2 месеца. 
Предмет је обрађен, односно налази се у статусу „пасиван“ предмет. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-4-025-89794/2018, СКН Крагујевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 02.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Служби за катастар непокретности Крагујевац. Предмет 
бр. 952-02-4-025-89794/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крагујевац, 
ради уписа промене носиоца права на земљишту, по захтеву странке. Странка у предмету 
је Ана Матијевић.  
Захтев је поднет дана 19.12.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 03.01.2019. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да је уплаћања Републичка административна такса, наведени 
предмет је није обрађен у законом прописаном року, односно предмет је „активан“. 
Служба за катастар непокретности Крагујевац, није донела решење о упису промене 
носиоца права на земљишту, у року од 15 дана, односно до 03.01.2019. године. 
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је 
„активан“, односно није обрађен. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-4-025-57678/2018, СКН Крагујевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 02.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Служби за катастар непокретности Крагујевац. Предмет 
бр. 952-02-4-025-57678/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крагујевац, 
ради уписа промене носиоца права на земљишту, по захтеву странке. Странка у предмету 
је Небојша Ненадовић.  
Захтев је поднет дана 18.10.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 03.11.2019. године.  



Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да је уплаћања Републичка административна такса, као и да 
постоји раније покренути поступак бр. 952-02-5-5/2018, наведени предмет није обрађен у 
законом прописаном року, односно предмет је „у роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Крагујевац, није донела решење о упису промене 
носиоца права на земљишту, у року од 15 дана, односно до 03.01.2019. године. 
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-4-025-45605/2018, СКН Крагујевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 02.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Служби за катастар непокретности Крагујевац. Предмет 
бр. 952-02-4-025-45605/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крагујевац, 
ради уписа промене носиоца права на земљишту, по захтеву странке. Странка у предмету 
је Зоран Марјановић.  
 
Захтев је поднет дана 26.09.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 11.10.2018. године.  
Нема скенираног захтева у предмету. У току поступка нису примењене интерне процедуре 
Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев поднет од стране странке, да 
није уплаћања Републичка административна такса, као и да постоји раније покренут 
поступак бр. 952-02-4-7492/2018, наведени предмет није обрађен у законом прописаном 
року, односно предмет је „у роковнику“. 
Служба за катастар непокретности Крагујевац, није донела решење о упису промене 
носиоца права на земљишту, у року од 15 дана, односно до 11.10.2018. године. 
Није одлучено у законом прописаном року у наведеном предмету. Предмет је „у 
роковнику“, односно није обрађен, јер постоји раније покренут поступак. 
 
ПРЕДМЕТ: 952-02-4-7492/2018, СКН Крагујевац 
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 02.04.2019. године, у присуству запослених у 
Републичком геодетском заводу у Служби за катастар непокретности Крагујевац. Предмет 
бр. 952-02-4-7492/2018 је заведен у Служби за катастaр непокретности Крагујевац, ради 
уписа промене носиоца права на земљишту, по захтеву странке. Странка у предмету је 
Верица Марјановић.  
Захтев је поднет дана 13.07.2018. године. Законски рок за решавање захтева је 15 дана, 
односно 28.07.2018. године.  
Уз захтев су достављена сва законом прописана документа. У току поступка нису 
примењене интерне процедуре Републичког геодетског завода. Имајући у виду да је захтев 
поднет од стране странке, да је уплаћена Републичка административна такса, наведени 
предмет је обрађен у законом прописаном року, односно налази се у статусу „пасиван“ 
предмет. 



Служба за катастар непокретности Крагујевац, донела је решење о упису промене носиоца 
права на земљишту, дана 30.11.2018. године, односно у року од 5 месеци и 17 дана. Клаузула  
коначности дана 03.01.2019. године. 
Одлучено је у наведеном предмету. Законом прописан рок је прекорачен 5 месеци и 2 
дана. Предмет је обрађен, односно налази се у статусу „пасиван“ предмет. 
 
2.2 КОНСТАТАЦИЈЕ 

- у 33 предмета, односно 34,75 % прегледаних предмета није одлучено по захтеву странке у 
законом прописаном року. Увидом у документацију доступну кроз ДМС не може се 
утврдити разлог непоступања; 

- у предметима у којима је потребно да се пре доношења одлуке по захтеву странке реши 
претходни захтев, странка се о томе не обавештава, што доводи до повећаног броја 
притужби на рад РГЗ; 

- законски рок за решавање захтева примљених по службеној дужности од јавних бележника 
је 5 (пет) дана и ови предмети се у највећем броју случајева благовремено решавају, уколико 
не постоје претходни захтеви о којима није одлучено; 

- након решавања претходног питања ДМС не региструје нити обрађивач тог предмета 
обавештава о томе обрађивача новог захтева како би исти био узет у рад. Наведено доводи 
до тога да се по новим захтевима не одлучује иако је претходни захтев решен;  

- постоји проблем наплате републичких административних такси за услуге Завода, у 
предметима који стижу по службеној дужности од јавних бележника. С тим у вези, а према 
инструкцији из децембра 2018. године (ПРИЛОГ извод из електронске поште), коју је 
електронском поштом службама за катастар непокретности упутила помоћница Соња 
Ракић, констатовано је да су службе обавештене да ће се од 18.12.2018. године, поступак 
наплате водити централизовано, тако да се исти спроводи и завршава у Одељењу финансија 
Завода. Према наведеној инструкцији, да би овакав систем функционисао, неопходно је да 
службе за катастар непокретности изврше правилну експедицију и евидентирање 
доставнице за сва решења по конкретном предмету кроз ДМС. У том случају, по 
евидентирању последње доставе, након 10 дана систем обавештава Одељење финансија да 
покрене поступак слања опомене и након тога и поступак принудне наплате. Када протекне 
рок по опомени и није извршена уплата, Одељење финансија Завода обавештава службу за 
катастар непокретности мејлом да је предмет послат на принудну наплату. Предмет се 
прослеђује запосленом који има „улогу архиве” (у ДМС), да та служба архивира предмет;  

- за предмете из апликације „у роковнику”, не може да се утврди уједначен и транспарентан 
критеријум уноса, будући да је прегледом предмета кроз ДМС утврђено да се у овој 
апликацији налазе предмети који су решени, али из списа предмета не може да се закључи 
зашто предмет није архивиран (пасиван)    

 

 



3. СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КРАГУЈЕВАЦ 

3.1  НАЛАЗ СТАЊА  

Подгрупа за контролу првостепеног управног поступка, заједно са руководиоцем Радне 
групе, дана 2. априла 2019. године, извршила је надзор у Служби за катастар непокретности 
Крагујевац.  

Према наводима начелника СКН Крагујевац, у овој служби ради око 50 државних 
службеника и лица ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима, од 
чега њих 17 обрађује пристигле захтеве. Начелник је и навео да, у току трајања штрајка 
запослени који не учествују у штрајку, обрађују захтеве који стижу преко е-шалтера по 
службеној дужности од јавних бележника, захтеве примљене редовном поштом, а обрађују 
и заостале захтеве, односно захтеве примљене пре почетка штрајка и да су почели и да 
експедују, односно шаљу одлуке странкама.  

На питање руководиоца Радне групе да ли постоји нека интерна процедура у вези са 
поступањем за прекоредно решавање захтева који су од јавног значаја и од општег интереса, 
начелник Службе за катастар непокретности Крагујевац је рекао да таква писана процедура 
не постоји, већ је очигледно који захтев би могао да се сматра тзв. приоритетним, односно 
хитним према садржини истог (инфраструктурни пројекти), а не према подносиоцу захтева.   

Према наводима начелника та служба дневно прими 30 до 40 захтева, од чега око 60% чине 
захтеви по службеној дужности (од јавних бележника, јавних извршитеља и судова). 

 

 

Дијаграм 2. Преглед формираних, решених и нерешених првостепених предмета у СКН 
Крагујевац у 2018. години 

 



 

Дијаграм 3. Преглед броја формираних првостепених предмета по класификацији у СКН 
Крагујевац у 2018. години  

Тако, у току прошле године, СКН Крагујевац била је на 9. месту по броју формираних 
првостепених предмета, иза СКН Ниш, Суботица и више београдских служби. (Дијаграм 2.) 
Истовремено, ова СКН спада међу оне са највећим бројем решених и нерешених 
првостепених предмета, који су формирани у периоду 2010-2018. година. Додатно, у 
погледу интензитета активности по овим предметима, највећи број првостепених предмета 
формиран је у јуну 2018. године, док је највећи број истих решен у јануару 2018. године.  

Међу овим значајним бројем формираних и решених првостепених предмета, највећи број 
њих био је везан за промену носиоца права на земљишту, или 952-02-4 по важећој 
класификацији управних предмета. (Дијаграм 3.) Највећи број нерешених првостепених 
предмета односио се на промену површине катастарске парцеле (према чл. 43. Уредбе о 
дигиталном геодетском плану) (952-02-17), након чега по бројности долазе нерешени 
првостепени предмети везани –поново- за промену носиоца права на земљишту. 

 

Захтеви за све класификације 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 13154 2486 7130 3538 

 

Захтеви за промену носиоца права на земљишту (класификација 952-02-4*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 2245 307 1556 382 

 

Захтеви за промену носиоца права на објекту (класификација 952-02-5*) 



година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 667 87 565 15 

 

Захтеви за промену носиоца права на посебном делу објекта (класификација 952-02-6*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 3005 644 1731 630 

 

Захтеви за упис терета по Закону о хипотеци (класификација 952-02-12*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 307 39 260 8 

 

 

 Имајући у виду статистичке податке из ДМС, односно чињеницу да је уочено да 
постоји велика несразмера између укупног броја предмета по класификацијама у односу на 
и броја предмета који су унети у апликацију „у роковнику”, а с обзиром на критеријуме за 
унос предмета у наведену апликацију (до коначности решења, тј. истека рока за жалбу или 
до уплате републичке административне таксе, односно покретања принудне наплате ове 
таксе), у присуству шефа правне службе у Служби за катастар непокретности Крагујевац,   
извршен је увид у 20 предмета методом случајног узорка. 

3.2 КОНСТАТАЦИЈЕ 

- између пријема захтева преко шалтера и момента доделе обрађивачу, прође 3 до 4 дана;  

- и поред јасно утврђене законске процедуре за утврђивање датума коначности решења, у 
великом броју прегледаних предмета датум коначности решења који је уписан на самом 
решењу не одговара стварном датуму коначности. Запослени у служби нису могли да 
објасне разлоге оваквог поступања; 

- датум коначности се, на решењу, исписује руком без употребе печата или штамбиља уз 
нечитак параф без могућности уврђивања ко је унео датум коначности решења - ПРИЛОГ 
копија решења;   

-  у предметима у којима је потребно да се пре доношења одлуке по захтеву странке реши 
претходни захтев, странка се о томе не обавештава, што доводи до повећаног броја 
притужби на рад РГЗ; 



- након решавања претходног питања ДМС не региструје нити обрађивач тог предмета 
обавештава о томе обрађивача новог захтева како би исти био узет у рад. Наведено доводи 
до тога да се по новим захтевима не одлучује иако је претходно питање решено;  

- уз решење, странци се доставља инструкција за плаћање таксе, уколико није плаћена - 
ПРИЛОГ копија обавештења подносиоцу захтева;  

- број предмета који су унети у апликацију „у роковнику”, је значајно велики у односу на 
укупан број предмета по класификацији, а да за то чланови Радне групе нису добили 
објашњење- УВИД у табеларно приказане податке; 

- на решења у предметима који се налазе „у роковнику” а која су уручена странкама, не 
ставља се потврда о коначности решења до уплате републличке административне таксе; 

- није уведен систем заказивања пријема странака преко апликације „Е - заказивање”;  

- просторије у којима Служба за катастар непокретности Крагујевац обавља послове су 
запуштене, у лошем стању и очигледно је да величина канцеларијског простора није 
адекватна броју запослених; 

- техничка опремљеност није на завидном нивоу (застарела рачунарска опрема). 

- управни надзор од стране за то надлежне уже унутрашње јединице Завода, односно 
Сектора за надзор и контролу, последњи пут је извршен 06.08.2014. године- ПРИЛОГ 
Записник о извршеном надзору. Према изјашњењу начелника Службе, надзори наведеног 
Сектора по појединачним предметима, извршени су марта 2016. године и маја 2017. године.  

 

4. СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КРУШЕВАЦ 

4.1  НАЛАЗ СТАЊА  

Подгрупа за контролу првостепеног управног поступка, заједно са руководиоцем Радне 
групе, дана 4. априла 2019. године, извршила је надзор у Служби за катастар непокретности 
Крушевац.  

Према наводима начелника СКН Крушевац, у тој служби је запослено 43 државних 
службеника и 5 лица, ради по уговору о повременим и привременим пословима, од чега 3 
(три) државана службеника обављају послове Одељења из Приштине, чија се архива налази 
у згради у којој и СКН Крушевац. Запослени у одељењу из Приштине пружају услуге 
грађанима - издавање уверења, извода и преписа, али не проводе промене кроз јединствену 
евиденцију. 

Начелник је упознао чланове Радне групе са пословним процесом у СКН Крушевац, 
напомињући да је ДМС, који је у ту службу уведен 5. јуна 2018. године, значајно допринео 
лакшем и ефикаснијем раду службе.  

Служба за катастар непокретности Крушевац, према речима начелника, у потпуности 
поштује инструкцију у вези са апликацијом „Е - заказивање”, која се налази на званичној 



интернет презентацији Завода - ПРИЛОГ извод из електронске поште од 28.08.2018. 
године. Ова апликација омогућава грађанима да закажу термин пријема документације на 
шалтеру, термина пријема код начелника или правника у СКН по одређеном предмету и 
увид у тренутни статус одређеног предмета (апликација преузима предмет из ДМС). 

Истом инструкцијом, службама за катастар непокретности је наложено да обавештење о 
наведеним услугама треба да буде истакнуто на видном месту у просторијама СКН, уз 
навођење дана и термина одређених за пријем странака, као и броја телефона службеника у 
СКН, који је задужен да захтеве странака које нису у могућности свој захтев да поднесу 
електронским путем, у име странке, закажу пријем кроз апликацију - ПРИЛОГ извод из 
електронске поште од 28.08.2018. 

Поред СКН Крагујевац, подгрупа је извршила анализу података за првостепене предмете 
добијене од РГЗ-а за СКН Крушевац у 2018. години, која је такође изабрана за посету и 
прикупљање података за управни надзор изван седишта РГЗ-а. 

Тако, у току 2018. године, СКН Крушевац била је на 11. месту по броју формираних 
првостепених предмета, при чеми је највећи број истих формиран у месецу јануару 2018. 
године. (Дијаграм 4.) Ова служба је у истом месецу издала и највећи број решења за 
покренуте првостепене управне поступке. Занимљиво је да је на нивоу 2018. године ова 
служба је укупно решила више првостепених предмета (12638) него што их је формирала 
(12353). По укупном броју решених првостепених предмета у 2018. години, СКН Крушевац 
била је на 2. месту, одмах иза СКН Ниш. Такође, број првостепених предмета који су остали 
нерешени далеко је нижи у односу на друге веће СКН-ове у оквиру РГЗ-а. 

 

Дијаграм 4. Преглед формираних, решених и нерешених првостепених предмета у СКН 
Крушевац у 2018. години 



 

Дијаграм 5. Преглед броја формираних првостепених предмета по класификацији у СКН 
Крушевац у 2018. години 

 

Као и у случају СКН Крагујевац, у СКН Крушевац је међу овим значајним бројем 
формираних и решених првостепених предмета у 2018. години највећи број њих био везан 
за промену носиоца права на земљишту (952-02-4), иза чега су по броју најбројнији били 
предмети везани за промену културе и класе, или 952-02-11 према важећој класификацији 
управних предмета. (Дијаграм 5.) Највећи број нерешених првостепених предмета односио 
се такође на промену површине катастарске парцеле (према чл. 43. Уредбе о дигиталном 
геодетском плану) (952-02-17), након чега по бројности су –поново- нерешени првостепени 
предмети везани за промену носиоца права на земљишту. 

Захтеви за све класификације 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 12350 368 580 11402 

 

Захтеви за промену носиоца права на земљишту (класификација 950-02-4*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 3487 92 168 3227 

 

Захтеви за промену носиоца права на објекту (класификација 952-02-5*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 430 10 70 350 

 



Захтеви за промену носиоца права на посебном делу објекта (класификација 952-02-6*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 1109 39 106 964 

 

Захтеви за упис терета по Закону о хипотеци (класификација 952-02-12*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 261 16 18 227 

 

4.2 КОНСТАТАЦИЈЕ 

- између пријема захтева преко шалтера и момента доделе обрађивачу, прође 1 до 2 дана;  

- у предметима у којима је потребно да се пре доношења одлуке по захтеву странке реши 
претходни захтев, странка се о томе обавештава, чиме се знатно смањује број притужби на 
рад Службе за катастар непокретности Крушевац;  

- након решавања претходног захтева, запослени који је задужен за архивирање предмета 
кроз ДМС, интерним актом обавештава о томе обрађивача новог, тј. касније примљеног 
захтева како би исти био узет у рад. На овај начин, убрзава се рад Службе за катастар 
непокретности Крушевац чиме се постиже ефикасност, што је констатовано непосредним 
увидом у предмете- ПРИЛОГ интерни акт; 

- непосредним увидом у завршене предмете, утврђено је, да је ова служба израдила 
штамбиљ са клаузулом коначности, која се ручно попуњава, као и штамбиљ са подацима о 
времену објављивања решења на интернет страници Завода, односно Огласној табли СКН, 
који попуњава и потписује државни службеник - ПРИЛОГ отисак штамбиља; 

 - пословни простор је уређен и прилагођен запосленима и странкама. У СКН се налази 5 
(пет) шалтера: на два шалтера врши се пријем захтева непосредно од странака, на једном 
шалтеру се врши обрада захтева примљених електронским путем по службеној дужности 
(е- шалтер), на једном шалтеру се издају уверења и на једном шалтеру се издају изводи из 
Листа непокретности;   

- на лицу места је уочљиво обавештење странкама о термину пријема код начелника СКН 
(понедељком и уторком од 10 - 14 часова); 

- уведена и у примени је апликација „Е - заказивање”, која омогућава грађанима да закажу 
термин пријема документације на шалтеру, термина пријема код начелника или правника у 
СКН по одређеном предмету и увид у тренутни статус одређеног предмета; 

- начелник СКН је одредио лице које је задужено за заказивање преко апликације „Е - 
заказивање” у име странака које се Служби за катастар непокретности Крушевац обраћају 
телефонским путем или нису у могућности да користе апликацију„Е - заказивање”; 



- техничка опремљеност углавном задовољава тренутне потребе Службе за катастар 
непокретности Крушевац, с тим да недостају штампачи; 

- 4 (четири) службена возила објективно задовољавају тренутне потребе Службе за катастар 
непокретности Крушевац; 

- све јавне набавке се спроводе преко седишта Завода у Београду; 

- не постоји лице у Служби за катастар непокретности Крушевац које обавља информатичке 
послове, већ у случају потребе долази информатичар из седишта Завода. 

- архива је уређена и води се у складу са прописима. 

5.  СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЗРЕЊАНИН 

5.1 НАЛАЗ СТАЊА 

Подгрупа за контролу првостепеног управног поступка, заједно са руководиоцем Радне 
групе, дана 9. априла 2019. године, извршила је надзор у Служби за катастар непокретности 
Зрењанин.  

Према наводима начелнице СКН Зрењанин, у тој служби је ради 26 државних службеника,  
6 лица је ангажовано по уговору о повременим и привременим пословима и по уговору са 
Светском банком, али да постоји потреба за већим бројем запослених. Од тога, 8 запослених 
има високу стручну спрему (4 дипл. правника и 4 инж. геодезије) и само су ова лица, током 
трајања штрајка, радила. 

За време штрајка, нису провођење промене кроз јединствену евиденцију. 

Начелница је упознала чланове Радне групе са пословним процесом у СКН Зрењанин, 
напомињући да је ДМС, који је у ту службу уведен маја месеца 2018. године, значајно 
допринео лакшем и ефикаснијем раду службе, као и да су запослени савладали наведени 
програм. Навела је да је ДМС једина евиденција предмета и да се у СКН Зрењанин не воде 
друге књиге. 

Напоменула је да је према књигама које је водила до увођења ДМС, СКН Зрењанин примала 
око 1000 захтева месечно. 

Начелница је рекла да је ова СКН до штрајка била изузетно ажурна у решавању по 
захтевима и да је просечан рок за решавање предмета износио од 5 до 10 дана, али да је због 
штрајка ажурност угрожена и да очекује да након окончања штрајка, ова служба поново 
редовно и благовремено решава по захтевима за отприлике 3 месеца.  

Такође је навела да је тренутно око 100 ожалбених решења које је ова служба издала. 

На питање руководиоца Радне групе, начелница је рекла да, будући да је СКН ажурна, 
прекоредно решавање је могуће у односу на све странке, али да то мора бити наглашено у 
самом захтеву. Такође је рекла да се по захтевима државних и других органа одмах поступа, 
односно предмети се узимају у рад уколико има услова за решавање (нема претходних 
нерешених захтева, комплетна документација и слично).  



Служба за катастар непокретности Зрењанин, према речима начелнице, поштује 
инструкцију у вези са апликацијом „Е - заказивање” и уторком и четвртком од 12 до 14 
часова, начелница прима странке, које преко апликације закажу пријем, али да није 
приметила већу заинтересованост странака.  

И у СКН Зрењанин, наплата републичких административних такси у предметима који се 
формирају преко е- шалтера (јавни бележници, јавни извршитељи, градска управа, судови) 
представља велики проблем и напомиње да је постојао договор са надлежним јавним 
бележницима, тако што им СКН даје тарифе из Закона о републичким административним 
таксама за услуге које Завод пружа, са инструкцијом за плаћање (број рачуна, позив на број, 
сврха), а бележници уз своје исправе достављају и доказе о уплати које прибављају од 
странака. Међутим, из седишта Завода је наложено да се таква пракса прекине.  

С обзиром на добре резултате које су оствариле војвођанске СКН у решавању управних 
предмета у 2018. години, подгрупа је анализирала података за првостепене предмете 
добијене од РГЗ-а за СКН Зрењанин, као део припрема за посету и прикупљање података за 
управни надзор у истој. 

Тако, у току 2018. године, СКН Зрењанин била је на 12. месту по броју формираних 
првостепених предмета, одмах иза СКН Крушевац, при чеми је највећи број ових управних 
предмета (1150) формиран у месецу новембру 2018. године. С друге стране, највећи број 
решења (1448) за покренуте првостепене управне поступке СКН Зрењанин издала је у 
месецу јуну 2018. године. По укупном броју решених првостепених предмета у 2018. 
години, СКН Крушевац била је на 4. месту, одмах иза СКН Ниш, Крушевац и Суботица. 
(Дијаграм 6.) 

 

Дијаграм 6. Преглед формираних, решених и нерешених првостепених предмета у СКН 
Зрењанин у 2018. години 



 

Дијаграм 7. Преглед броја формираних првостепених предмета по класификацији у СКН 
Зрењанин у 2018. години 

За разлику од СКН Крагујевац и Крушевац, највећи број формираних и решених 
првостепених предмета у 2018. години у СКН Зрењанин односио се на промена носиоца 
права на објекту (952-02-5), иза чега су по броју најбројнији били предмети везани за 
промену носиоца права на земљишту (952-02-4), према важећој класификацији управних 
предмета. (Дијаграм 7.) Највећи број нерешених првостепених предмета односио се управо 
на промену носиоца права на земљишту (265), након чега су по бројности били нерешени 
првостепени предмети везани за промену носиоца права на објекту (252). 

 

Захтеви за све класификације 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 12077 1166 1102 9809 

 

Захтеви за промену носиоца права на земљишту (класификација 950-02-4*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 2954 156 196 2602 

 

Захтеви за промену носиоца права на објекту (класификација 952-02-5*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 3018 194 280 2544 

 



Захтеви за промену носиоца права на посебном делу објекта (класификација 952-02-6*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 1095 110 170 815 

 

Захтеви за упис терета по Закону о хипотеци (класификација 952-02-12*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 581 64 75 442 

 

5.2 КОНСТАТАЦИЈЕ 

- између пријема захтева преко шалтера и момента доделе обрађивачу, прође 2 до 3 дана, а 
предмете сигнира (додељује) обрађивачима начелница;  

- уверења, преписи и копије се издају истог дана, и то 2 пута дневно (у 11 и 13 часова); 

- у предметима у којима је потребно да се пре доношења одлуке по захтеву странке реши 
претходни захтев, странка се о томе не обавештава; 

- предмети формирани по захтевима који чекају да буду решени претходни захтеви, на 
омоту списа су означени „Х” и сви стоје код начелнице; 

-  када се реше предмети по раније примљеним захтевима, једном недељно или једном у две 
недеље, писарница проверава, односно упоређује списак предмета који чекају решавање 
претходних захтева и обавештава се начелница да ли су испуњени услови да се узме у рад 
неки од предмета који су формирани по касније примљеним захтевима; 

- СКН Зрењанин је израдила штамбиљ са клаузулом правоснажности - ПРИЛОГ отисак 
штамбиља, који се отискује на прешење СКН искључиво на захтев странке, док се датум 
коначности одлуке ручно уписује на омот списа предмета – ПРИЛОГ копија предње стране 
омота списа. У случају да експедована пошиљка не буде уручена, на враћеној коверти се 
ручно уноси датум када је решење објављено на интернет страници Завода; 

- пословни простор је углавном задовољавајућ, с тим да постоји потреба за кречењем, у вези 
са чим се начелница већ обраћала седишту Завода, с обзиром да се  све јавне набавке 
спроводе преко седишта Завода у Београду; 

- техничка опремљеност углавном задовољава тренутне потребе Службе за катастар 
непокретности Зрењанин; 

- архива се води у складу са прописима, али су услови изузетно лоши (мањак простора и 
изузетна влага у подрумском простору), тако да је део архивираних/завршених предмета из 
2018. године, затечен у шалтер сали; 



- надзор од стране надлежног сектора Завода  се спроводи само по пријави странке у вези 
са конкретним предметом. 

 

6.  СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА 

6.1 НАЛАЗ СТАЊА 

- између пријема захтева преко шалтера и момента доделе обрађивачу, прође 1 дан, с 
обзиром да предмете сигнирају (додељују) обрађивачима руководиоци правних и  
геодетских послова, а не начелник службе;  

- преписи, копије и уверења за мање сложене предмете се издају истог дана, док се уверења 
за сложене предмете издају за неколико дана, с обзиром да постоје два премера за већину 
катастарских општина са изразито урбаним карактером насеља; 

- у шалтер сали, одвојен је посебан шалтер за рад са геодетским организацијама; 

- у предметима у којима је потребно да се пре доношења одлуке по захтеву странке реши 
претходни захтев, странка се о томе не обавештава; 

- у служби три пута месечно врши се провера спискова предмета који чекају да буду решени 
претходни захтеви, односно њихово ажурирање, како би се предмети активирали и дали 
обрађивачима у даљу обраду; 

- СКН Београд-Чукарица је израдила штамбиљ са клаузулом правоснажности - ПРИЛОГ 
отисак штамбиља, који се отискује на сва решења СКН пре архивирања. Датум коначности 
одлуке одређује ДМС, а на захтев странке се ручно уписује. У случају да експедована 
пошиљка не буде уручена и буде враћена, на обавештењу за странку поштар ручно уписује 
број предмета, чиме се олакшало и убрзало даље поступање у служби; 

- пословни простор је задовољавајући; 

- техничка опремљеност углавном задовољава тренутне потребе Службе за катастар 
непокретности Београд-Чукарица; 

- архива се води у складу са прописима, али је евидентана потреба за проширењем простора 
архиве; 

- Завод је извршио почетком 2018. године надзор у служби, у вези примене ДМС, а пре 
увођења ДМС у све остале СКН Завода; 

- надзор од стране надлежног сектора Завода  се спроводи само по пријави странке у вези 
са конкретним предметом. 

 

Увидом у податке РГЗ-а о решавању у првостепеним управним поступцима у 2018. години, 
у погледу броја првостепених предмета очекивано су се истицале београдске СКН, које су 



биле међу оним службама са највећим бројем формираних, решених и нерешених 
првостепених предмета. Одатле, ради објективног сагледавања начина поступања, 
захтевности послова и успешности управних поступака у РГЗ-у уопште у 2018. години, 
подгрупа је анализирала податке и онда посетила СКН Београд – Чукарица. 

Тако, по броју примљених захтева односно формираних правостепених предмета у току 
2018. године, СКН Београд – Чукарица била је на 13. месту, одмах иза СКН Зрењанин. 
Највећи број првостепених управних предмета (1237) формиран у месецу јулу 2018. године, 
док је највећи број решења (1087) у првостепеним управним поступцима СКН Београд – 
Чукарица издала у месецу априлу 2018. године. По укупном броју решених првостепених 
предмета у 2018. години, СКН Београд – Чукарица била је на 6. месту, одмах иза СКН Нови 
Сад 1. (Дијаграм 8.)  

 

Дијаграм 8. Преглед броја формираних првостепених предмета по класификацији у СКН 
Београд-Чукарица у 2018. години 

 

Дијаграм 9. Преглед броја формираних првостепених предмета по класификацији у СКН 
Београд-Чукарица у 2018. години 



За разлику од других изабраних СКН, а с обзиром да се ради о служби задуженој за КН за 
подручје једне од општина на подручју Града Београда са изразито урбаним карактером 
насеља и објеката, највећи број формираних и решених првостепених предмета у 2018. 
години у СКН Београд - Чукарица односио се на промену носиоца права на посебном делу 
објекта (952-02-6), што су у већини случајева станови. Иза ових предмета, по броју су били 
најбројнији првостепени предмети везани за промену носиоца права на земљишту (952-02-
4), према важећој класификацији управних предмета. (Дијаграм 9.) Највећи број нерешених 
првостепених предмета односио се управо на промену носиоца права на земљишту (2229), 
након чега су по бројности били нерешени првостепени предмети везани за промену 
носиоца права на посебном делу објекта (1884). 

 

Захтеви за све класификације 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 11 795 2 965 1 598 7 222 

 

Захтеви за промену носиоца права на земљишту (класификација 950-02-4*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 1 022 463 151 408 

 

Захтеви за промену носиоца права на објекту (класификација 952-02-5*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 522 198 56 268 

 

Захтеви за промену носиоца права на посебном делу објекта (класификација 952-02-6*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 3 178 814 565 1 799 

 

Захтеви за упис терета по Закону о хипотеци (класификација 952-02-12*) 

година укупно активни у роковнику архивирани 

2018 352 29 142 273 

 



6.2 КОНСТАТАЦИЈЕ 

- између пријема захтева преко шалтера и момента доделе обрађивачу, прође 1 дан, с 
обзиром да предмете сигнирају (додељују) обрађивачима руководиоци правних и  
геодетских послова, а не начелник службе;  

- преписи, копије и уверења за мање сложене предмете се издају истог дана, док се уверења 
за сложене предмете издају за неколико дана, с обзиром да постоје два премера за већину 
катастарских општина са изразито урбаним карактером насеља; 

- у шалтер сали, одвојен је посебан шалтер за рад са геодетским организацијама; 

- у предметима у којима је потребно да се пре доношења одлуке по захтеву странке реши 
претходни захтев, странка се о томе не обавештава; 

- у служби три пута месечно врши се провера спискова предмета који чекају да буду решени 
претходни захтеви, односно њихово ажурирање, како би се предмети активирали и дали 
обрађивачима у даљу обраду; 

- СКН Београд-Чукарица је израдила штамбиљ са клаузулом правоснажности - ПРИЛОГ 
отисак штамбиља, који се отискује на сва решења СКН пре архивирања. Датум коначности 
одлуке одређује ДМС, а на захтев странке се ручно уписује. У случају да експедована 
пошиљка не буде уручена и буде враћена, на обавештењу за странку поштар ручно уписује 
број предмета, чиме се олакшало и убрзало даље поступање у служби; 

- пословни простор је задовољавајући; 

- техничка опремљеност углавном задовољава тренутне потребе Службе за катастар 
непокретности Београд-Чукарица; 

- архива се води у складу са прописима, али је евидентана потреба за проширењем простора 
архиве; 

- Завод је извршио почетком 2018. године надзор у служби, у вези примене ДМС, а пре 
увођења ДМС у све остале СКН Завода; 

- надзор од стране надлежног сектора Завода  се спроводи само по пријави странке у вези 
са конкретним предметом. 

 

7. УПОРЕДНИ ПРИКАЗИ СТАЊА ПРЕДМЕТА 

Табеларни приказ стања управних предмета у 2018. године, у Службама за катастар 
непокретности Крагујевац, Крушевац, Зрењанин и Београд-Чукарица, као и у областима 
рада одабраним методом случајног узорка – предмети формирани по захтевима за промену 
носиоца права на земљишту (952-02-4*), захтевима за промену носиоца права на објекту 
(952-02-5*), захтевима за промену носиоца права на посебном делу објекта (952-02-6*) и 
захтевима за упис терета по Закону о хипотеци (952-02-12*). 



Захтеви за све класификације 

СКН укупно активни у роковнику архивирани 

Крагујевац 13 154 2 486 7 130 3 538 

Крушевац 12 350 368 580 11 402 

Зрењанин 12 077 1 166 1 102 9 809 

Београд-Чукарица 11 795 2 965 1 598 7 222 

 

 

Дијаграм 10. Упоредни преглед укупног броја активних, у роковнику и архивираних 
првостепених предмета у Службама за катастар непокретности Крагујевац, Крушевац, 

Зрењанин и Београд-Чукарица у 2018. години у % 

 

 

Захтеви за промену носиоца права на земљишту (класификација 952-02-4*) 

СКН укупно активни у роковнику архивирани 

Крагујевац 2 245 307 1 556 382 

Крушевац 3 487 92 168 3 227 

Зрењанин 2 954 156 196 2 602 

Београд-Чукарица 1 022 463 151 408 

 



 

Дијаграм 11. Упоредни преглед активних, у роковнику и архивираних првостепених 
предмета који су се односили на промену носиоца права на земљишту у Службама за 
катастар непокретности Крагујевац, Крушевац, Зрењанин и Београд-Чукарица у 2018. 

години у % 

 

Захтеви за промену носиоца права на објекту (класификација 952-02-5*) 

СКН укупно активни у роковнику архивирани 

Крагујевац 667 87 565 15 

Крушевац 430 10 70 350 

Зрењанин 3 018 194 280 2 544 

Београд-Чукарица 522 198 56 268 

 

 

Дијаграм 12. Упоредни преглед активних, у роковнику и архивираних првостепених 
предмета који су се односили на промену носиоца права на објекту у Службама за 



катастар непокретности Крагујевац, Крушевац, Зрењанин и Београд-Чукарица у 2018. 
години у % 

 

Захтеви за промену носиоца права на посебном делу објекта (класификација 952-02-6*) 

СКН укупно активни у роковнику архивирани 

Крагујевац 3 005 644 1 731 630 

Крушевац 1 109 39 106 964 

Зрењанин 1 095 110 170 815 

Београд-Чукарица 3 178 814 565 1 799 

 

 

Дијаграм 13. Упоредни преглед активних, у роковнику и архивираних првостепених 
предмета који су се односили на промену носиоца права на посебном делу објекта у 
Службама за катастар непокретности Крагујевац, Крушевац, Зрењанин и Београд-

Чукарица у 2018. години у % 

 

Захтеви за упис терета по Закону о хипотеци (класификација 952-02-12*) 

СКН укупно активни у роковнику архивирани 

Крагујевац 307 39 260 8 

Крушевац 261 16 18 227 

Зрењанин 581 64 75 442 

Београд-Чукарица 352 29 142 273 

 



 

Дијаграм 14. Упоредни преглед активних, у роковнику и архивираних првостепених 
предмета који су се односили на упис терета по Закону о хипотеци у Службама за катастар 
непокретности Крагујевац, Крушевац, Зрењанин и Београд-Чукарица у 2018. години у % 

 

Такође, дат је и табеларни приказ стања управних предмета у 2018. године, у 7 Служби за 
катастар непокретности које су изабрене методом случајног узорка, и то: Београд-
Вождовац, Београд-Врачар, Београд-Звездара, Београд Стари град, Београд-Чукарица, 
Београд-Нови Београд и Београд-Палилула. 

 

Захтеви за све класификације у 2018. години 

СКН укупно активни у роковнику архивирани 

Београд-
Вождовац 

14214 5076 1342 7796 

Београд-Врачар 6998 2204 1048 3746 

Београд-Звездара 15881 6063 1779 8039 

Београд-Стари 
град 

5427 1288 476 3663 

Београд-Чукарица 11795 2975 1598 7222 

Београд-Нови 
Београд 

15643 4645 1620 9378 

Београд-Палилула 13898 3789 1294 8815 

 

 

 

 



8. ПРЕПОРУКЕ 

 Потребно је комплетирати формиране предмете и унапредити функционалност 
ДМС у смислу обавештаваља обрађивача предмета о решавању претходног захтева, 
како би исти без одлагања или у неком примереном року био узет у рад, чиме би се 
смањио број нерешених предмета и број притужби на рад Завода.  

 Потребно је интерном процедуром уредити поступање запослених у оваквим 
случајевима, односно процедуру обавештавања, службеним путем, обрађивача 
предмета по касније примљеном захтеву.  

 Утврдити обавезу обрађивача предмета о обавештавању странака о постојању 
претходних захтева, које је потребно решавати сагласно редоследу пријема, како би 
се убрзао рад служби Завода и самим тим повећала ефикасност, постигла 
транспарентност у раду и тиме смањио број притужби на рад Завода и његових 
служби.  

 Потребно је интерном процедуром прецизно утврдити услове под којима се 
предмети везују за статус „у роковнику”, односно моменат до ког се предмет налази 
у том статусу и ко је од запослених задужен да се о томе стара, а ради уједначавања 
праксе у службама Завода. 

 Потребно је интерном процедуром утврдити лица одговорна за унос и тачност 
података о коначности решења, као и начин потврђивања коначности решења.   

 Потребно је прописати примену апликације „Е - заказивање” у свим службама на 
територији Републике Србије, као и процедуру заказивања за све странке које нису 
у могућности да користе апликацију- пример добре праксе СКН Крушевац. 

 Потребно је утврдити и обавестити све службе катастра непокретности о начину 
наплата такси. 

 Потребно је утврдити план редовног надзора и чешће спроводити ванредне надзоре 
над управним пословима у службама Завода с обзиром на послове које Сектор за 
надзор и контролу Завода обавља. 

 Препоручује се подношење захтева Управном инспекторату Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу, за вршење надзора над радом Републичког 
геодетског завода у делу који се односи на општи и посебни управни поступак 
(рокови).  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         ИЗВЕШТАЈ 
ПОДГРУПЕ ЗА ДРУГОСТЕПЕНЕ УПРАВНЕ ПОСТУПКЕ О ИЗВРШЕНОМ 

НАДЗОРУ НАД РАДОМ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА 

 

1. УВОД 
 
Александар Димић, дипл. правник, члан Радне групе - подгрупа за контролу другостепеног 
поступка, задужен је да испред радне групе утврди стање послова у вези са одлучивањем у 
другостепеном управном поступку у Републичком геодетском заводу (у дањем тексту: РГЗ).  

Надзор је извршен у просторијама РГЗ у периоду од 28.03.2019. до 10.04.2019. године. 

Том прилико је пре свега извршен увид у интерне процедуре, а потом су прибављени 
Извештај о раду, прикупљени су подаци од Одељења за другостепени поступак Секторa за 
правне послове РГЗ, а по принципу случајног одабира предмета извршен је увид у списе 
предмета који се односе на другостепени поступак.  

                                                                                 

2. НАЛАЗ СТАЊА 
I. 
 

У Одељењу за другостепени поступак Секторa за правне послове РГЗ се обављају послови:  
 

- управне и стручне контроле над законитошћу аката којима се решава о правима 
и обавезама грађана и правних лица у области катастра непокретности и катастра 
водова;  

 
- припреме и израде одлука по жалбама изјављеним на одлуке првостепених 

органа у области катастра непокретности икатастра водова;  
 

- припреме и израде аката по ванредним правним средствима изјављеним на 
одлуке у области катастра непокретности и катастра водова;  

 
- израда дописа, закључака и других управних и вануправних аката у вези са 

одлучивањем у другостепеном управном поступку; 
  

- припреме стручних мишљења у вези са одлучивањем у другостепеном управном 
посупку; 

 
- израда одговора на тужбе у управним споровима, као и поступање по налозима 

Управног суда; 
 



- праћење прописа, судске праксе и стања у области државног премера икатастра 
непокретности; 

  
- учешћеу изради анализа, извештаја, информација у вези са применом прописа у 

области катастра непокретности; 
 

- припрема и објављивање правне праксе другостепеног органа; 
  

- усмена, писана и електронска комуникација са првостепеним органом и 
странкама. 

 
 
 
                                                                      II 
 
 
Од Милоша Бјелановића, начелника Одељења за другостепени поступак Секторa за правне 
послове РГЗ, је прибављен Извештај о раду од 10.04.2019. године, у коме је наведено да 
током 2018. године, послове израде другостепених одлука вршило 6 лица запослених на 
неодређено време, 5 лица запослених на одређено време, 4 лица ангажована по уговорима 
о привременим и повременим пословима и 14 лица ангажованих путем уговора из кредита 
Светске банке. Од јуна 2018. ангажовано је још двоје правника по уговору о привременим 
и повременим пословима, а троје већ ангажованих по уговорима о привременим и 
повременим пословима, запослени су на одређено. 

Три државна службеника и начелник одељења вршили су послове контроле другостепених 
одлука. 

Поред наведеног, стоји у извештају, у одељењу су стално запослени и један дипл. геодетски 
инжењер, као и 2 дипл. правника задужена за поступање по тужбама, вануправне предмете 
и друге „споредне“ послове.  

У 2018. години, укупно је формирано 8569 нових другостепених предмета. 

Укупно је урађено 19133 аката, од чега је 16964 одлука. 

Од тога, консултанти ангажовани преко Светске банке су урадили 10009 одлукa. 

Током марта 2019. године постала су коначна решења о пријему у радни однос 15 правника 
на радном месту за израду другостепених одлука. Међу њима је највећи број лица која су 
већ ангажована на одређено (5) или по уговорима из кредита Светске банке (7). У 
међувремену је расписан и конкурс за преостала 3 извршиоца на истом радном месту, који 
још није окончан. 

Истовремено, решен је заостатак у нерешеним предметима формиран пре промене 
надлежности марта 2016. године (класификација 952-02-22-), на чијем решавању су 
ангажовани правници по уговорима из кредита Светске банке. 



У пракси ово значи да је до сада, у односу на 2018. годину, укупан број лица на пословима 
израде другостепених одлука увећан за 3. Међутим, на пословима израде другостепених 
одлука у предметима формираним после промене надлежности марта 2016. године 
(класификација 952-02-23-), дошло је до фактичког повећања за 8 извршилаца: било их је 
укупно 17 (6 на неодређено, 8 на одређено и 3 по уговору), док их сада има 25 (21 на 
неодређено, 1 на одређено и 3 по уговору; 2 лица која су била запослена на одређено, 
примљена су на друга радна места). 

Правилником о систематизацији је предвиђено 25 извршилаца на радном месту за израду 
другостепених одлука. 

Што се тиче темпа решавања предмета, у извештају се указује да се исти по правилу 
решавају хронолошки, према старости другостепеног предмета. Код преузетих предмета са 
класификацијом 952-02-22-, због отежаног одређивања тачног момента формирања 
другостепених предмета (услед презавођења), редослед решавања је првенствено одређиван 
према години у којој је формиран првостепени предмет (јер је тај податак био доступнији у 
евиденцији писарнице). Изузетак од решавања предмета према старости формирања, су 
предмети за које је директор Завода дао налог за решавање, међу којима су далеко 
најбројнији предмети који су претходно одређени као најприоритетнији од стране радне 
групе за ургенције, затим предмети поводом чијег нерешавања су се странке обраћале 
Заштитнику грађана, предмети за које су ургирале странке на периодично организованим 
пријемима грађана, као и предмети у којима је потребно поступити по пресуди Управног 
суда и предмети где странке покрећу управне спорове због „ћутања управе“.  

У извештају се напомиње да се предмети формирани по жалбама на решења донета од 
01.07.2018. године, у систему е – шалтера, у смислу Закона о поступку уписа у катастар 
непокретности и водова, решавају у року од 60 дана. 

 

Прилог: Извештај од 10.04.2019. године и Директива за поступање по ожалбеним 
предметима у другом степену која се примењује од 1. јуна 2017. године 

 

III 
 
 

Извршен је увид Директиву од 15.08.2016. године којом се се Службе за катастар 
непокретности обавештавају како да као првостепени орган поступају по жалби.  

Прилог: Директива од 01.11.2016. године 

 
Извршен је увид Директиву од 01.11.2016. године, у којој се Службама за катастар 
непокретности налаже поступање у вези доставе другостепених одлука, а која је донета из 
разлога што је уочено да поједине СКН не достављају писарници РГЗ доказе о уручењу 
другостепених одлука.  



Прилог: Директива од 01.11.2016. године 

 

Извршен је увид Директиву за поступање по ожалбеним предметима у другом степену која 
се примењује од 1. јуна 2017. године, у којој се ближе уређује поступак додељивања у рад 
и обавеза поступања запослених у РГЗ, приликом одлучивања по жалби на одлуке СКН. 

Прилог: Директива за поступање по ожалбеним предметима у другом степену која се 
примењује од 1. јуна 2017. године. 

 

  У току надзора извршен је увид у Решење РГЗ 07 број: 021-54/2018 од 29.03.2016. 
године, из кога произлази да је образована Радна група од 3 (три) члана, са задатком да 
једном недељно (по правилу петком), разматра поднете ургенције у другостепеним 
предметима у области катастра непокретности и катастра водова, и да предлаже в.д. 
директору приоритете за решавање по наведеним ургенцијама.  
 
Прилог: Решење РГЗ 07 број: 021-54/2018 од 29.03.2016. године 
 
 
     Решењем РГЗ 07 број: 021-54/2018 од 09.12.2016. године, је образована Радна група 
од 4 (четири) члана, са истим задатком. У том решењу је наведено да у поступку разматрања 
радна група мора да утврди које ургенције су приоритетне, да је када утврди разлоге 
приоритета, група дужна да их детаљно образложи и такав образложен извештај достави 
директору на увид и сагласност, да директор након увида даје сагласност за поступање, а 
уколико се не сложи група ће поновити поступак и у року од 3 дана дати нови образложени 
предлог, а у случају да група остане при ранијем предлогу коначну одлуку донеће директор.  
 
Прилог: Решење РГЗ 07 број: 021-54/2018 од 09.12.2016. године  
 
 
  Такође је в.д. директор дао и Смернице за рад радне групе од 01.04.2016. године, у 
којима стоји да ће се приликом спровођења задатака Радна група водити принципима који 
се ближе одређују у том акту, при чему имајући у виду Директиву од 24.03.2016. године, 
под другостепеним предметима којима се бави Радна група првенствено се подразумевају 
предмети преузети од Министарства од 03.03.2016. године, а да ће предност имати 
предмети који су презаведени у РГЗ, с обзиром да се одмах могу дати у рад.  
 
  Под ургеницијама се сматрају захтеви упућени од странка и других заинтересованих 
лица, упућени путем  електронске поште или писаним путем преко писарнице. 
 
  Код утврђивања најприоритетнијих предмета група треба да има у виду предмете 
чије решавање онемогућава застоје у остваривању пројеката од државног односно општег 
интереса, ургенције локалних самоуправа у вези инвестиција од значаја за те средине, 
ургенције банкарског сектора, подносилаца каснијих захтева на непокретности или других 
лица којима нерешавање предмета очигледно онемогућава непосредно остваривање права 



која им несумњиво припадају, када постоје предмети у којима због неблаговременог 
поступања може настати обавеза Завода, односно државе за накнаду штете, а водиће се 
рачуна и о ургенцијама пуномоћника из реда адвоката, као и о ургенцијама извршитеља, 
јавних бележника и других вршилаца јавних овлашћења.  
 
  Према смерницама, списак утврђених најприоритетнијих предмета представљаће 
саставни део записника који сачињава и потписује радна група након сваког састанка.  
Записник са предлогом решавања доставља се в.д. директору, а након што директор својим 
потписом одобри записник, предмети са списка се одмах дају у рад.  
  
Прилог: Смернице од 01.04.2016. године и Директива од 24.03.2016. године 
 
 
  Током надзора прибављена су 3 (три) записника, који као прилог садрже списак 
предмета који су након разматрања предлажени в.д. директору, као приоритети за решавање 
по ургенцијама. 
 
  У записницима се наводи да су разматрани припремљени спискови  са најбитнијим 
подацима о ургенцијама, и да је радна група у складу са смерницама, утврдила да су за 
одређене периоде, међу предметима за које је ургирано, најприоритетнији за рад предмети 
пописани у списку који се прилаже уз записник, и наводи се њихов број. 
  
  У записнику сачињеном 10.12.2018. године, наводи се да су разматрани 
припремљени спискови ургенција, и да је радна група у складу са Смерницама, утврдила да 
су за период од 11.12.2018. године, међу предметима за које је ургирано, најприоритетнији 
за рад предмети пописани у приложеном списку, њих укупно 24. 
  
  У складу са наведеним радна група одобрава хитно решавање предмета са списка, а 
у списку који је сачињен у облику табеле се у колони „напомена“, за сваки од предмета 
појединачно, наводе разлози због којих је сваки од тих предмета најприоритетнији за рад. 
 
  На исти начин су сачињена и преостала 2 (два) записника, од којих је један од 
30.01.2019. године, а други од 29.03.2019. године. 
 
Прилог: Записник од 10.12.2018. године, Записник од 30.01.2019. године и 
Записник 29.03.2019. године. 
 
 

IV 
 

   
  Извршен је увид у списе 73 (седамдесеттри) предмета (предмети формирани по 
жалбама на решења донета од 01.07.2018. године), који се односе на другостепени поступак, 
по принципу случајног одабира предмета, и то 50 (педесет) предмета после промене 
надлежности марта 2016. године (класификација 952-02-23-), и 23 (двадесеттри) предмета 
пре промене надлежности марта 2016. године (класификација 952-02-22-): 



 
 

1. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1132/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1132/2018 од 05.06.2018. године, одбијена је жалба Жељка Ивановића 
изјављена против Решења СКН Београд-Звездара број: 952-02-9-676/2018 од 15.12.2017. 
године, којим је одбијен захтев за исправку грешке у елаборату премера. 
У току је управни спор пред Управним судом. 
 

2. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1154/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1154/2018 од 15.03.2019. године, у поступку по жалби Драгослава 
Вучића поништава се Решење  СКН Пожаревац број: 952-02-7-127/2016 од 08.01.2018. 
године и предмет враћа на поновни поступак. Наложено да се донесе мериторна одлука, а 
не да се захтев одбацује, све то у складу са одлуком Управног суда. 
 

3. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1294/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1294/2018 од 22.02.2019. године, одбијен је захтев Мила и Гојка Кокота 
за поништавање по праву надзора Решења СКН Темерин број: 952-02-1-7/2018 од 
29.09.2016. године, којим се дозвољава деоба катастарске парцеле. Жалба није решена у 
року, у току је управни спор пред Управним судом. 
 

4. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1828/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1828/2018 од 02.04.2018. године, у поступку по жалби Милована 
Суботића поништава се Решење  СКН Чачак број: 952-02-4424/2011 од 12.05.2012. године, 
и предмет враћа на поновни поступак, све то у складу са одлуком Управног суда. 
 

5. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-2650/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 



Решењем 952-02-23-2650/2018 од 21.03.2019. године, одбијена је жалба Милорада Андрића 
изјављена против Решења СКН Крупањ број: 952-02-247/2013 од 27.03.2018. године, којим 
је одбијен захтев да се уместо РС и Србијашуме као корисника, упишу физичка лица. 
 
 

6. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-4675/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-4675/2018 од 01.02.2019. године, одбијена је жалба Станић Ђура 
изјављена против Решења СКН Београд-Врачар број: 952-02-13-285/2017 од 20.10.2017. 
године, којим је одбијен захтев за забележбу спора. 
 

7. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-4754/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-4754/2018 од 04.02.2019. године, у поступку по жалби поништава се 
Решење  СКН Савски венац број: 952-02-13-66/2018 од 13.06.2018. године и предмет враћа 
на поновни поступак. Поново размотрити доказе, посебно закључак јавног извршитеља, на 
основу кога је дозвољен упис забележбе. 
 

8. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-5500/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-5500/2018 од 18.03.2019. године, у поступку по жалби Снежане 
Тодоровић поништава се Решење  СКН Раковица број: 952-02-7-1/2017 од 10.04.2018. 
године и предмет враћа на поновни поступак – упис објекта.  
Диспозитив нема прописан садржај, односно није наведено да се предмет враћа на поновни 
поступак. 
 

9. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-7206/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-7206/2018 од 15.03.2019. године, у поступку по жалби ЗЗ Бешка 
поништава се Решење СКН Инђија број: 952-02-5-99/2016 од 05.11.2018. године и предмет 
се враћа на поновни поступак, да се размотре поднети докази јер је одбијен захтев за упис 
права задружне својине. 



 
10. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-7866/2018   

 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-7866/2018 од 18.03.2019. године, одбија се жалба „Плус агрозаједница“ 
изјављена против Решења  СКН Савски венац број: 952-040-54/2013 од 28.12.2017. године, 
којим се дозвољава упис права својине.  
 

11. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-2476/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-2476/2018 од 12.10.2018. године, одбија се жалба Љубице Симовић која 
је изјављен против Решења  СКН Вождовац број: 952-02-9-758/2014 од 28.12.2017. године, 
којим се одбија захтев за упис носиоца права на к.п. У току је управни спор. 
 

12. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-5929/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-5929/2018 од 27.12.2018. године, у поступку по жалби „АГРО 
КОСОВО“ поништава се Решење  СКН Врање број: 952-02-1637/2012 од 24.12.2013. године 
и предмет враћа на поновни поступак, све то у складу са одлуком Управног суда, одбијен 
упис заложног права. 
 

13. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-2002/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-2002/2018 од 02.07.2018. године, одбија се жалба Јелене Васиљевић 
која је изјављена против Решења  СКН Врачар број: 952-02-13-28/2018 од 26.02.2018. 
године, а који се односи на захтев за упис забележбе спора на згради. 
 
 

14. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1308/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 



Решењем 952-02-23-1308/2018 од 28.06.2018. године, одбија се жалба РС која је изјављен 
против Решења  СКН Врачар број: 952-02-19-16/2017 од 13.11.2017. године, којим се одбија 
захтев за упис носиоца права на пословној згради. 
 

15. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1876/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1876/2018 од 18.05.2018. године, одбија се жалба Драгане Вукићевић 
која је изјављен против Решења  СКН Савски венац број: 952-02-020-35/2014 од 09.02.2018. 
године, који се односи на упис права својине на згради. 
 

16. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-91/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-91/2018 од 22.06.2018. године, одбија се жалба РС која је изјављена 
против Решења  СКН Чукарица број: 952-02-12103/2011 од 07.12.2016. године, којим се 
дозвољава конверзија правном лицу. У току је управни спор. 
 

17. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-3164/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-3164/2018 од 28.05.2018. године, одбија се жалба Града БГ која је 
изјављен против Решења  СКН Сурчин број: 952-02-4-608/2017 од 27.04.2018. године, којим 
се одбија захтев за упис жалиоца као носиоца права на к.п. У току је управни спор. 
 

18. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-2785/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-2785/2018 од 21.09.2018. године, одбија се жалба Николе Војновића 
која је изјављен против Решења СКН Чукарица број: 952-02-7-102/2015 од 20.03.2018. 
године, којим је одбачен захтев за промену као неуредан одбија захтев за упис носиоца 
права на к.п. 
  

19. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-384/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 



 
Решењем 952-02-23-384/2018 од 27.11.2018. године, одбијена је жалба Зорана 
Миладиновића изјављена против Решења СКН Београд-Звездара број: 952-02-20-175/2017 
од 27.10.2017. године, којим се дозвољава упис права својине у корист физичких лица. 
 

20. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-5357/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-5357/2018 од 27.11.2018. године, у поступку по жалби РС поништава 
се Решење СКН Чока број: 952-02-4-174/2018 од 04.07.2018. године и предмет враћа на 
поновни поступак, погрешно утврђено чињенично стање, у вези уписа права својине 
правних лица са досадашњег права коришћења. 
 

21. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1111/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1111/2018 од 27.11.2018. године, у поступку по жалби ЕПС  поништава 
се Решење  СКН број: 952-02-4-3185/2016 од 29.01.2018. године и решава се мериторно. 
Образложење неуредно.  
 

22. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-73/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-73/2018 од 09.01.2018. године, у поступку по жалби Драгана Тошића 
поништава се Решење СКН Ниш број: 952-02-23-13/2016 од 28.04.2016. године и предмет 
враћа на поновни поступак, све то у складу са одлуком Управног суда. Није омогућено да 
се недостаци у поднеску отклоне. Образложење не садржи след догађаја.  
 

23. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1072/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1072/2018 од 23.02.2018. године, одбијена је жалба изјављена против 
Решења СКН Београд-Нови Београд број: 952-02-13-287/2017 од 21.11.2017. године, којим 
је одбијен захтев за забележбу поступка реституције. 
 



24. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1721/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1721/2018 од 13.04.2018. године, у поступку по жалби Вујновић и други 
поништава се Решење СКН БГ1 број: 952-02-7487/2011-1 од 08.01.2018. године и предмет 
враћа на поновни поступак због погрешно утврђеног чињеничног стања, све то у складу са 
одлуком Управног суда. 
 

25. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-8282/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-8282/2018 од 28.12.2018. године, у поступку по жалби ГП Нови Пазар 
поништава се Решење  СКН Нови Пазар број: 952-02-9-43/2015 од 20.04.2016. године и 
предмет враћа на поновни поступак јер образложење нема прописан садржај.  
 

26. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-4246/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-4246/2018 од 30.08.2018. године, у поступку по жалби РС поништава 
се Решење  СКН број: 952-02-4-2171/2016 од 12.10.2017. године. Предмет се односи на 
поступак уписа права својине у корист града Београда.  
 

27. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1393/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1393/2018 од 27.08.2018. године, у поступку по жалби „РЕАЛ ЕСТАТЕ 
МЕНАГМЕНТ“ поништава се Решење  СКН Палилула број: 952-02-1817/2012 од 
20.06.2012. године и предмет враћа на поновни поступак. Погрешно утврђено чињенично 
стање све то у складу са одлуком Управног суда. 
 

28. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-411/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 



Решењем 952-02-23-411/2018 од 27.12.2018. године, у поступку по жалби РС поништава се 
Решење  СКН Инђија број: 952-02-16-720/2016 од 15.12.2017. године и предмет враћа на 
поновни поступак. Погрешно утврђено чињенично стање у вези уписа права задружне 
својине. 
 

29. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-945/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-945/2018 од 31.05.2018. године, одбачена је као неблаговремена жалба 
Средоја Весића изјављена против Решења   СКН Врњачка бања број: 952-02-774/2010 од 
12.11.2010. године, у вези уписа држаоца. Није поучена странка д може да уреди поднесак 
у смислу захтева за понављање поступка, све то у поступку по пресуди. 
 

30. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1663/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1663/2018 од 23.04.2018. године, одбијена је жалба изјављена против 
Решења СКН Крагујевац број: 952-02-16-830/2015 од 25.02.2016. године. У току је управни 
спор пред Управним судом. 
 

31. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-4300/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-4300/2018 од 11.03.2019. године, у поступку по жалби Јованке Салак 
поништава се Решење СКН Темерин број: 952-02-6-55/2017 од 06.03.2018. године и предмет 
враћа на поновни поступак. Погрешно утврђено чињенично стање у вези уписа држаоца. 
 
 

32. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-2733/2018 
   
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-2733/2018 од 01.06.2018. године, у поступку по жалби Бранислава 
Петровића поништава се Решење  СКН Пирот број: 952-02-767/2011 од 07.09.2015. године 
и предмет враћа на поновни поступак. Погрешно утврђено чињенично стање у вези деобе 
парцеле. 
 



33. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-2210/2018 
   
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-2210/2018 од 24.04.2018. године, у поступку по спојеним жалбама 
правних лица поништава се Решење  СКН Ужицет број: 952-2550/2005 од 05.08.2011. године 
и предмет враћа на поновни поступак.  
 
 

34. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-830/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-830/2018 од 23.05.2018. године, одбијена је жалба Златка Спасића 
изјављена против Решења СКН Београд-Чукарица број: 952-02-13-128/2017 од 15.12.2017. 
године, којим је одбијен захтев за забележбу спора. 
 

35. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-3958/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-3958/2018 од 01.08.2018. године, у поступку по жалби „ПОШТА 
СРБИЈЕ“ поништава се Решење  СКН Вршац број: 952-04-1725/2013 и решава се тако што 
се обуставља поступак по захтеву за упис права својине.  
 

36. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-3247/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-3247/2018 од 27.07.2018. године, одбијена је жалба РС изјављена 
против Решења   СКН Вршац број: 952-4-524/2016 од 19.04.2018. године. 
 

37. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1834/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1834/2018 од 01.08.2018. године, у поступку по жалби Зорана Ранића 
поништава се Решење  СКН Вршац број: 952-02-13-134/2016 од 30.01.2018. године. 
Непотпуно утврђено чињенично стање. 
 



38. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-1254/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1254/2018 од 09.03.2019. године, у поступку по жалби Петра 
Лукачевића поништава се Решење СКН и предмет враћа на поновни поступак. Наложено да 
се уреди поднесак, а поступак се водио по захтеву за исправку грешке у решењу којим је 
дозвољена промена имаоца права и забележба спора. 
 

39. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-4400/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-4400/2018 од 04.09.2018. године, у поступку по жалби РС поништава 
се Решење  СКН Врачар број: 952-02-6-2617/2014 од 04.04.2016. године и решава се 
мериторно. 
 
 

40. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-3664/2018   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 28.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-3664/2018 од 31.07.2018. године, у поступку по жалби 
„ХОТЕЛИЈЕРСТВО А.Д.“ поништава се Решење  СКН Нови Београд број: 952-02-
6210/2010 од 08.10.2014 године, и предмет враћа на поновни поступак, све то у складу са 
одлуком Управног суда. 
 
 

41. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-3394/2018,   
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-3394/2018 од 29.10.2018. године, у поступку по жалби поништава се 
Решење  СКН Звездара број: 952-02-6004/2012 од 07.05.2018. године и решава мериторно 
да се дозвољава исправка права у корист јавне својине, а одбија се захтев физичког лица за 
конверзију. 
 

42.  ПРЕДМЕТ: 952-02-23-3138/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 



 
Решењем 952-02-23-3138/2018 од 30.08.2018. године, одбијена је жалба ГО Чукарица 
изјављена против Решења СКН Београд-Чукарица број: 952-02-42014/2011 од 29.01.2018. 
године, у вези уписа конверзије у корист физичког лица. 
 
 

43. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-6482/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-6482/2018 од 31.10.2018. године, у поступку по жалби Милијане 
Петрушић, поништава се Решење СКН Лесковац број: 952-02-1445/2011 од 16.11.2011. 
године и предмет враћа на поновни поступак. Наложено да се уреди поднесак, све то у 
складу са одлуком Управног суда. 
 
 

44. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-4484/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-4484/2018 од 26.10.2018. године, одбијена је жалба „АД КАЋ“ 
изјављена против Решења СКН Нови Сад 2 број: 952-02-12295/2009 од 24.05.2018. године, 
који се односи на упис забележбе. 
 

45. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-501/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-501/2018 од 15.05.2018. године, у поступку по жалби Ивана Партеа 
поништава се Решење  СКН Савски венацброј: 952-02-3-8/2017 од 21.11.2017. године и 
предмет враћа на поновни поступак. Погрешно утврђено чињенично стање. 
 
 

46. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-6044/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-6044/2018 од 11.10.2018. године, одбијена је жалба ЕПС изјављена 
против закључка   СКН Лазаревац број: 952-02-20-323/2017 од 30.06.2017. године, којим је 
одбијен предлог за повраћај у пређашње стање. 



 
47. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-3301/2018  

 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-3301/2018 од 27.09.2018. године, у поступку по жалби поништава се 
Решење СКН Шабац број: 952-02-5201/2016 од 26.04.2018. године и предмет враћа на 
поновни поступак због погрешне оцене доказа.  
 

48. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-2524/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-2524/2018 од 20.09.2018. године, одбијена је жалба изјављена против 
Решења СКН Београд-Врачар број: 952-02-13-193/2018 од 23.02.2018. године. У току је 
управни спор пред Управним судом. 
 
 

49. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-4110/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-1154/2018 од 19.09.2018. године, у поступку по спојеним жалбама Декс 
Александра поништава се Решење  СКН Стара Пазова број: 952-02-13-174/2017 од 
04.04.2018. године и предмет враћа на поновни поступак. У току је управни спор пред 
Управним судом. 
 

50. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-4045/2018  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-23-4045/2018 од 19.08.2018. године, одбијена је жалба Зорана Савића 
изјављена против Решења СКН Београд-Палилула број: 952-02-9770/2012 од 13.06.2018. 
године. 
 

51. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-22928/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 



Решењем 952-02-22-22928/2018 од 31.10.2018. године, одбијена је жалба Општине В. 
Градиште изјављена против Решења СКН Велико градиште број: 952-02-26-608/2014 од 
09.01.2014. године, у вези прекида поступка. 
 

52. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-18723/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-18723/2016 од 05.11.2018. године, одбијена је жалба и нлаже се уплата 
таксе изјављена против Решења   СКН Ниш број: 952-02—6-1343/2014 од 31.07.2014. 
године. 
 

53. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-23628/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-23628/2016 од 13.11.2018. године, одбијена је жалба 
„КООПЕРАТИВА“ изјављена против Решења   СКН Сопот број: 952-02-212-44/2014 од 
19.11.2014. године, којим се дозвољава упис заложне изјаве. 
 
 

54. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-23720/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-23720/2016 од 14.11.2018. године, одбијена је жалба „СРБИЈАВОДЕ“ 
изјављена против Решења   СКН Стари градт број: 952-02-725/2012 од 21.10.2015. године, 
у вези деобе парцеле. 
 

55. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-14974/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-14974/2016 од 11.07.2018. године, оглашава се ништавим део решења, 
а на део се одбија жалба изјављена против Решења СКН број: 952-02-7-17/2014 од 
08.08.2014. године.  
Ништавим се оглашава део у вези уписа држаоца јер нема захтева странке, а одбија се у 
делу промене културе и класе земљишта. 
 
 



56. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-20084/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-20084/2016 од 27.12.2018. године, спајају се и одбијају жалбе изјављене 
против Решења   СКН Чачак број: 952-02-13-2/2018 од 10.10.2014. године, у вези уписа 
забележбе решења о извршењу. 
 

57. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-22333/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-22333/2016 од 31.08.2018. године, одбијена је жалба РС изјављена 
против Решења СКН Београд-1број: 952-02-4-857/2014 од 10.10.2014. године, којим се 
односи на поступак по захтеву на упис права својине на град Београд. 
 

58. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-17643/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-17643/2016 од 24.08.2018. године, у поступку по жалби РС  поништава 
се Решење СКН Ириг број: 952-02-4-417/2014 од 05.02.2015. године и предмет враћа на 
поновни поступак, који се односи на упис права у корист правног лица. 
 

59. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-22371/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-22371/2016 од 12.09.2018. године, у поступку по жалби Стојка Тешића  
поништава се Решење СКН Горњи Милановац број: 952-02-9-40/2014 од 29.04.2014. године 
и предмет враћа на поновни поступак, који се односи на упис промене права својине. 
 

60. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-17082/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-17082/2016 од 14.09.2018. године, у поступку по жалби Метал Жалица 
поништава се Решење СКН Димитровград број: 952-02-4-964/2014-ц од 26.02.2015. године 
и предмет враћа на поновни поступак з процесних и материјалних разлога, који се односи 
на упис права промене носиоца права коришћења. 



 
61. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-20348/2016  

 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-20348/2016 од 17.09.2018. године, у поступку по жалби  поништава се 
Решење СКН Краљево број: 952-02-4-306/2014 од 04.03.2014. године и предмет враћа на 
поновни поступак. 
 

62. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-21787/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-21787/2016 од 17.09.2018. године, у поступку по жалби Јована Стевића  
поништава се Решење СКН Сомбор број: 952-02-13-120/2014 од 23.12.2014. године и 
предмет враћа на поновни поступак због повреда правила поступка, који се односи на 
забележбу привремене мере. 
 

63. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-21370/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-21370/2016 од 24.09.2018. године, у поступку по жалби Исах Алића  
поништава се Решење СКН Тутин број: 952-02-4-503/2014 од 31.12.2014. године и предмет 
враћа на поновни поступак због погрешно утврђеног чињеничног стања, који се односи на 
упис права својине. 
 
 

64. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-22869/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-22869/2016 од 06.11.2018. године, у поступку по жалби Зорана Драгина 
поништава се Решење СКН Ковин број: 952-02-2607/2013ц од 13.11.2014. године и предмет 
враћа на поновни поступак због погрешно утврђеног чињеничног стања, који се односи на 
упис забележбе. 
 

65. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-16223/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 



 
Решењем 952-02-22-16223/2016 од 13.11.2018. године, у поступку по жалби Живана Шорака  
поништава се Решење СКН Сремска Митровица број: 952-02-6-369/2014 од 28.10.2014. 
године и предмет враћа на поновни поступак због погрешно утврђеног чињеничног стања, 
који се односи на упис права својине у корист физичког лица. 
 

66. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-12773/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-12773/2016 од 13.11.2018. године, у поступку по жалби Косте Чавошког  
поништава се Решење СКН Панчево број: 952-02-4-662/2014ж од 19.08.2014. године и 
предмет враћа на поновни поступак због погрешно утврђеног чињеничног стања, који се 
односи на упис права својине и права коришћења. 
 
 

67. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-25233/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-25233/2016 од 07.12.2018. године, у поступку по жалби  РС поништава 
се Решење СКН Петровац број: 952-02-4-769/2014 од 06.11.2014. године и предмет враћа на 
поновни поступак јер се не наводе докази – исправе, које се односи на упис права својине у 
корист физичког лица. 
 

68. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-14397/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-14397/2016 од 22.12.2018. године, у поступку по жалби Миљаим 
Аземија поништава се Решење СКН Смедерево број: 952-02-4-1189/2015 од 28.08.2015. 
године и предмет враћа на поновни поступак због погрешно утврђеног чињеничног стања, 
који се односи на упис права својине. 
 

69. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-14860/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 



Решењем 952-02-22-14860/2016 од 17.12.2018. године, у поступку по жалби Зорана 
Тијанића  поништава се Решење СКН Параћинброј: 952-02-4-265/2013 од 14.03.2013. године 
и предмет враћа на поновни поступак. 
 

70. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-14840/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-14840/2016 од 17.12.2018. године, у поступку по жалби „ПИРЕУС 
БАНКА“  поништава се Решење СКН Зрењанин број: 952-02-13-264/2015 од 03.11.2015. 
године и предмет враћа на поновни поступак због погрешно утврђеног чињеничног стања, 
који се односи на упис забележбе управног спора. 
 

71. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-14812/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-14812/2016 од 24.12.2018. године, у поступку по жалби АП Војводина  
поништава се Решење СКН Нови Сад 1 број: 952-02-16-898/2015 од 21.12.2015. године и 
предмет враћа на поновни поступак због погрешно утврђеног чињеничног стања и не 
навођења доказа, који се односи на упис права својине на ЈП. 
 
 

72. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-14806/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-14806/2016 од 14.12.2018. године, у поступку по жалби Вере 
Филиповић поништава се Решење СКН Бела Паланка број: 952-02-7-144/2015ц од 
23.12.2015. године и предмет враћа на поновни поступак због погрешно утврђеног 
чињеничног стања и не навођења доказа, који се односи на упис права коришћења на ЈП. 
 

73. ПРЕДМЕТ: 952-02-22-12334/2016  
 
Увид у наведени предмет извршен је дана 29.03.2019. године. 
 
Решењем 952-02-22-12334/2016 од 07.11.2018. године, у поступку по жалби Славице Селић  
поништава се Решење СКН Пожаревац број: 952-02-9-312/2014 од 22.12.2014. године и 
решава мериторно тако што је одбијен захтев за исправку грешке. 
 



 
Методом случајног одабира је извршен увид у предмете који су формирани путем е-
шалтера, којом приликом је утврђено следеће: 

 

1. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-7736/2018 
 
Предмет формиран по жалби поднетој првостепеном органу 28.11.2018. године. Решење у 
другостепеном органу донето 21.01.2019. године. 
 
 

2. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-8022/2018 
 
Предмет формиран по жалби поднетој првостепеном органу 07.12.2018. године. Решење у 
другостепеном органу донето 06.02.2019. године. 
 

3. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-8074/2018 
 
Предмет формиран по жалби поднетој првостепеном органу 11.12.2018. године. Решење у 
другостепеном органу донето 09.01.2019. године. 
 
 

4. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-8078/2018 
 
Предмет формиран по жалби поднетој првостепеном органу 10.12.2018. године. Решење у 
другостепеном органу донето 20.12.2018. године. 
 
 

5. ПРЕДМЕТ: 952-02-23-8093/2018  
 
Предмет формиран по жалби поднетој првостепеном органу 23.11.2018. године. Решење у 
другостепеном органу донето 20.12.2018. године. 
 
 
 

3 КОНСТАТАЦИЈЕ 
 
У 73 предмета који се односе на другостепени управни поступак (предмети формирани по 
жалбама на решења донета од 01.07.2018. године) је поступљено на следећи начин:  
 

- У 37 (тридесетседам) предмета су поништена ожалбена решења и предмет је 
враћен на поновни поступак; 



 
- У 5 (пет) предмета је поништено ожалбено решење и донета је мериторна одлука; 

 
- Жалба је одбијена у 29 (двадесетдевет) предмета; 

 
- Жалба је одбачена у једном предмету; 

 
- У једном предмету је одбијен захтев странке за поништавање по праву надзора. 

 
 

- У списима предмета који су окончани другостепеним решењима донетим 
применом одредаба Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 
18/2016), који се у целости примењује од 1. јуна 2017. године, налазе се 
пропратни и други акти који се односе на те одлуке али се у њима често наводе 
одредбе ранијег Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, 
31/2001 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010); 

 
- У списима предмета се не налазе одговори на жалбу првостепеног органа са 

оценом свих навода жалбе, што је прописано одредбом члана 166. став (3) Закона 
о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), у делу који се односи на прослеђивање жалбе;  

 
- Уводи решења не садрже адресу органа који доноси решење, што је прописано 

одредбом члана 141. став (2) Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник 
РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење); 

 
- Уочено је да у појединим случајевима образложења другостепених решења не 

садрже јасан след догађаја који је претходио њиховом доношењу;                                               
 

- Текст другостепених решења је тако распоређен да то изазива нејасноће и 
решење чини неуредним. На пример након наслова „образложење“, почетак 
образложења је на следећој страни, а често последња страна решења не садржи 
текст образложења, већ се тамо налази само поука о правном средству са 
потписом; 

 
- Диспозитиви другостепених решења поред обавезног дела где се каже да се 

предмет враћа на поновни поступак садрже и то да је орган дужан да поступи по 
примедбама или другостепеног органа или Управног суда, што је непотребно; 

 
- Заузет је став да нови Закон о о општем управном поступку није предвидео 

ретроактивну примену одредаба о ванредним правним лековима, са позивом на 
Мишљење Министарства државне управе и локалне самоуоправе број: 011-00-
00297/2017-07 од 11.08.2017. године; 

 
- Предмети у другостепеном поступку се не решавају у прописаним роковима. 

Изузетно,  предмети формирани по жалбама на решења донета од 01.07.2018. 



године, у систему е – шалтера, у смислу Закона о поступку уписа у катастар 
непокретности и водова ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018), се решавају у 
року од 60 дана; 

 
- Из записника, који као прилог садрже списак предмета који су након разматрања 

предложени в.д. директору, као приоритети за решавање по ургенцијама, 
произлази да су разматрани припремљени спискови са најбитнијим подацима о 
ургенцијама, и да је радна група у складу са смерницама, утврдила да су за 
одређене периоде, међу предметима за које је ургирано, најприоритетнији за рад 
предмети пописани у списку који се прилаже уз записник, и наводи се њихов 
број.  

 
У складу са наведеним радна група одобрава хитно решавање предмета са списка, а у списку 
који је сачињен у облику табеле се у колони „напомена“, за сваки од предмета појединачно, 
наводе разлози због којих је сваки од тих предмета најприоритетнији за рад.  
 
Међутим, околности које се наводе („ради подизања кредита“, „због битних пословних 
разлога“, „ради продаје парцеле“, „грешком уписана хипотека“ и друго), нису довољно 
образложене и не види се на основу које документације се дошло до закључка да је 
поступање у тим предметима хитно. 
Дакле, интерним процедурама је прописана методологија за поступање по захтевима за 
прекоредно или хитно решавање која није транспарентна и ствара ризик корупције  
 



4. ПРЕПОРУКЕ: 

 
 Приликом поступања у другостепеном поступку треба да се води рачуна да 

решења и делови решења имају прописан садржај, као и да текст решења буде 
уредно састављен, све то у складу са уоченим недостацима који су изнети у 
овом извештају. Такође треба имати у виду на указане недостатке у вези израде 
дописа, закључака и других управних и вануправних аката у вези са 
одлучивањем у другостепеном управном поступку, како од другостепеног тако 
и од првостепеног органа; 

 У вези става да нови Закон о о општем управном поступку, није предвидео 
ретроактивну примену одредаба о ванредним правним лековима, из којих 
разлога се одбијају такви захтеви странака, сматрамо да је потребно да се 
странка пре доношења одлуке упозна са тим ставом, и позове да уреди поднесак 
у смислу примене ванредних правних лекова који су важили у време доношења 
оспореног решења; 

 Потребно је утврдити методологију – преглед процедура за поступање по 
захтевима за прекоредно или хитно решавање по захтеву странке, и то 
утврђивањем случајева за приоритетно решавање, начин и поступак 
утврђивања,  критеријуме за утврђивање, документацију која подржава разлоге, 
чиме ће се на транспарентан и објективан начин, без ризика корупције решити 
питање ургентних предмета.  
Питање приоритетног решавања по захтеву треба да буде предмет законске 
регулативе; 

 Потребно је утврдити план редовног надзора и чешће спроводити надзор над 
управним пословима који се обављају у Одељењу за другостепени поступак 
Секторa за правне послове РГЗ; 

 Препоручује се подношење захтева Управном инспекторату Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу, за вршење надзора над радом РГЗ у 
делу који се односи на другостепени управни поступак. 

 
 
 
 

 

                                                                                       

 
 
    
 
 
 



ИЗВЕШТАЈ 
Подгрупе по представкама и притужбама грађана о извршеном надзору у 
Републичком геодетском заводу, у периоду од 25.03. – 10.04.2019. године 

 
 

1. У В О Д 

Подгупа која је образована у оквиру радне групе била је задужена да размотри 
представке и притужбе, па је сходно томе тражила од Републичког геодетског завода (у 
даљем тексту: Завод) списак свих предмета, формираних по представкама и притужбама на 
рад Завода, у периоду 01.01. закључно са 31.12.2018. године (не рачунајући захтеве за 
приступ информацијама од јавног значаја), са заводним бројевима, уз навођење датума 
пријема и датума одговора по истима, а који списак је потписан од стране одговорног лица. 

Законом о заштитнику грађана („Службени гласник РСˮ, бр. 9/05 и 54/07), прописано 
је да Омбудсман покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи, 
када на основу сопственог сазнања или сазнања добијених од других извора, укључујући и 
изузетно и анонимне притужбе, оцени да је актом, радњом или нечињењем органа управе, 
дошло до повреде људских слобода и права. Ипак, највећи број поступака Омбудсман ће 
покренути по притужбама грађана. 
 О покретању и завршетку поступка, Заштитник грађана обавештава подносиоца 
притужбе, као и орган управе против којег је поднета притужба. Орган управе је обавезан 
да одговори на све захтеве Заштитника грађана, као и да му достави све тражене 
информације и списе у року који он одреди, а који не може бити краћи од 15, нити дужи од 
60 дана. 

Законом о државној управи („Службени  гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 
47/18 и 30/18 - др. закон), чланом 81. прописано је поступање по притужбама, где су органи 
државне управе дужни да свима омогуће прикладан начин за подношење притужби на свој 
рад и на неправилан однос запослених. Такође је прописано да је за поднету притужбу орган 
државне управе дужан да одговори у року од 15 дана од дана њеног пријема. 

Дана 27. марта 2019. године, Завод нам је доставио списак свих представки и 
притужби на рад Завода, а претходно 26.3.2019. године достављен нам је списак свих 
предмета формираних по захтевима Заштитника грађана у 2018. години. 

У циљу што бољег спровођења поступка провере у вези са задатком Подгрупе 
утврдили смо и да је Правилником о унутрашњем уређењу и системазизацији радних места 
у Републичком геодетском заводу уређено да је поступање по представкама и притужбама 
у опису послова који се обављају у следећим секторима:  
 

- СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ,  
- СЕКТОР ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ,  
- СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ.  

 
СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ - Чланом 37. Правилника предвиђено је да 
сектор између осталог обавља послове координације, планирања, праћења и унутрашње 
контроле над радом Служби за катастар непокретности, а чланом 38. да Одељење за 
координацију које се образује унутар сектора, припрема извештаје и одговоре о поступању 
служби за катастар непокретности и одељења за катастар водова по захтевима пријавама и 
притужбама физичких и правних лица.  



 
СЕКТОР ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ – Чланом 30. Правилника прописано је да сектор даје 
одговоре и објашњења по пријавама, притужбама и поднесцима физичких и правних лица.  
 
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ – Чланом 70. Правилника уређено је да сектор између 
осталог даје одговоре и објашњења по пријавама и притужбама физичких и правних лица. 
Чланом 74. Правилника уређено је да Одељење правних и имовинских послова, које се 
образује унутар сектора, поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја из делокруга Завода; припрема одговоре на наводе из жалби изјављених 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; припрема 
одговоре на наводе из притужби изјављених Заштитнику грађана; давје одговоре и 
објашњења по пријавама и притужбама физичких и правних лица. 
 

Такође Подгрупа је извршила и непосредан увид у начин рада сектора који су 
надлежни за поступање по представкама и притужбама, као и непосредан увид у базе 
података физичких предмета који носе класификациону ознаку 07. 

 

2. ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

 
 2.1 НАЛАЗ СТАЊА: 
  

Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод) је дана 26.03.2019. године, овом 
министарству електронским путем доставио списак свих предмета који се односе на 
поступање Завода у вези са поступцима које је покренуо Заштитник грађана на основу 
поднетих притужби на рад Завода, у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године; 

Актом Заштитника грађана 07-1045 од 19.07.2018. године, достављена је препорука 
Заводу да, ради успешније сарадње са том службом, ефикасније поступа по његовим 
захтевима и да га редовно обавештава о свим донетим решењима, како би се подносиоцима 
захтева одговорило у року. Ово све из разлога што поступак пред Заштитником траје и не 
може да се обустави, све док он нема сазнања да је орган поступио у складу са захтевом. 

Увидом у достављени списак предмета, утврђено је да је у 2018. години укупно 
евидентиран 141 поступак покренут од стране Заштитника грађана, а у вези са радом Завода. 
Од укупног броја предмета, у 32 предмета је уочено да је прекорачен законски рок за 
одговор органа управе по захтеву Заштитника грађана, што значи да је Завода у великој 
мери благовремено достављао одговоре, тачније у 109 поступака је орган одговорио у 
законском року. 

С обзиром да је у наведених 32 предмета утврђено да је рок за одговор Заштитнику 
грађана дужи од пет месеци, односно да се креће између 5 до 8 месеци, представници Радне 
групе су се сагласили да се методом случајног узорка од тих 32 предмета утврди разлог због 
којег орган није поступао у року.  

Од 32 предмета у којима је прекорачен рок за одговор извршен је непосредан увид  
увид у списе 25 предмета, методом случајног узорка. 
 Дана 28.03.2019. године, почев од 9,00 часова, извршен је надзор у просторијама 
Завода, у ул. Булевар војводе Мишића бр. 39 у Београду, у Одељењу за правне и имовинске 
послове. 



 
2.2. КОНСТАТАЦИЈЕ: 
  

 У великом броју предмета, захтеви Заштитника грађана, односили су се на притужбе 
грађана због недоношења одлуке по жалби, односно непоступања органа управе у 
другостепеном управном поступку (ћутање управе). Уочено је да се у Заводу  након пријема 
акта Заштитника грађана у писарници органа исти заводи и доставља Одељењу за правне и 
имовинске послове које евидентира предмет. Затим га Одељење интерно прослеђује 
надлежној служби на изјашњење, у зависности од тога шта је предмет конкретног захтева. 
То су углавном надлежне службе за катастар непокретности или Комисија која решава по 
жалбама у другостепеном поступку. Већина обрађених предмета односи се на рад управо 
ове другостепене комисије која одлучује по жалбама на решења служби за катастар 
непокретности. 

Одељење за правне и имовинске послове има праксу да истовремено са интерним 
прослеђивањем предмета надлежној служби Завода, одмах по пријему захтева обавести и 
Заштитника грађана да је поступила по његовом захтеву тако што је исти проследила 
надлежној служби на изјашњење, што није законска обавеза, али је у сваком случају добра 
пословна пракса. Уобичајени рок у већини случајева који је Заштитник грађана одређивао 
Заводу за доставу одговора је 21 дан. Међутим, достављање одговора Заштитнику грађана 
трајало је дуже од рока који је одређен у његовом захтеву, као и законског рока. 

 Разлози за овакво поступање су: 
- Комисија за решавање у другостепеном управном поступку, поступала је, по 

захтеву, тако што је доносила другостепено решење и о томе обавештавала странку, али 
није истовремено обавештавала, интерним дописом и Одељење за правне и имовинске 
послове. С обзиром да ово одељење припрема одговор за Заштитника грађана оно није 
имало сазнања да је надлежна служба већ поступила по захтеву. Дешавало се да се 
Заштитник у међувремену обрати са ургенцијом коју Одељење проследи надлежној служби, 
а која тек у том моменту достави обавештење да је решење већ донето и да је исто уручено 
странци;   

- надлежна служба за катастар непокретности није могла да решава по жалби  
странке јер је иста одбијала да плати таксу, па из тог разлога Завод није ни могао да поступа 
у року, тако да су притужбе грађана биле неосноване;   

- странка ургира преко Заштитника да се предмет реши пред првостепеним органом, 
а имајући у виду да је поступак по жалби пред Комисијом за другостепени поступак у току,  
надлежна служба за катастар непокретности не може да решава док се исти пред Комисијом 
не оконча (претходни поступак);  

- списи предмета су се налазили у Управном суду, јер је у току био управни спор по 
тужби странке, па из тог разлога, нису били доступни Заводу и достављени странци. 

- недостатак у поступању органа уочен је приликом доношења другостепеног 
решења, које се одмах прослеђује странци у поступку, али Комисија за  другостепени 
поступак о томе не обавештава благовремено Одељење за правне и имовинске послове, које 
је задужено да обједини и припреми одговор Заштитнику грађана. С обзиром да Заштитник 
грађана нема сазнања да је орган поступио у складу са његовим захтевом и како поступак 
пред њим још увек тече, он се после извесног времена ургенцијом обраћа Заводу који му 
тек тада шаље одговор да је по његовом захтеву поступио.   
 



3. ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА НА РАД ЗАВОДА У 2018. ГОДИНИ 

 
Грађани представке и притужбе на рад Завода могу подносити преко апликације  Е-

примедбе или поднеском на писарници Завода. 
Систем Е-примедбе уведен је у Заводу 2017. године. Од укупног броја притужби и 

представки у 2018. години 40% достављено је преко Е-управе, а 60% преко писарнице. 
 

Апликација Е-примедбе 

3.1.НАЛАЗ СТАЊА: 

 
Електронским путем, дана 27. марта 2019. године од Завода нам је достављен  списак 

свих предмета формираних по представкама и притужбама грађана у 2018. години путем 
апликације Е-примедба, којих је евидентирано укупно 9.075 предмета, а статистички 
подаци говоре да је одговорено на 94%  притужби. 

Такође у Извештају који нам је достављен наводи се да је у 2017. години било 2.196 
примедаба, у 2018. години 9.075, а у 2019. години до априла месеца укупно 2.460 примедаба 
упућених Заводу на овај начин. 

На основу података које нам је Завод доставио електронским путем, утврђено је да 
су службе за катастар непокретности које су имале највише захтева у 2018. години  на које 
није одговорено следеће: 

- Служба за катастар непокретности Раковица имала је укупно 600 притужби на рад, 
од чега је одговорено на 538, а без одговора је било 62 захтева;  

- Служба за катастар непокретности Чукарица имала је укупно 1.033 притужби на 
рад, од чега је одговорено на 955, а без одговора је било 78 захтева;  

- Служба за катастар непокретности Стари град имала је укупно 293 притужби на 
рад, од чега је одговорено на 231, а без одговора је било 62 захтева;  

- Служба за катастар непокретности Врачар имала је укупно 455 притужби на рад, 
од чега је одговорено на 398, а без одговора је било 57 захтева;  

- Служба за катастар непокретности Нови Сад 2 имала је укупно 290 притужби на 
рад, од чега је одговорено на 160, а без одговора је било 130 захтева, и 

- Служба за катастар непокретности Звездара имала је укупно 1.301 притужби на 
рад, од чега је одговорено на 1.264, а без одговора је било 37 захтева. 

Чланови радне групе су тражили да им се доставе и нека додатна појашњења и  још 
неки подаци који се односе, између осталог, на разлоге због којих странкама није 
одговорено у року или није уопште одговорено, разлозима за подношење притужби, 
постојању интерне процедуре у поступању запослених и сл. Завод је дана 29.3.2019. године, 
електронским путем доставио тражене информације. 

На основу анализе целокупне документације, чланови радне групе су се  сагласили 
да циљ надзора који ће се обавити у просторијама Завода буде провера рада, на основу 
случајног узорка, оних служби за катастар које су имале највише захтева на које није 
одговорено, као и служби које су благовремено одговориле на захтеве,  ради провере 
пословног процеса на који су се грађани највише жалили, али и процедуре којих се 
придржавају запослени у свом раду. 



 Дана 01.04.2019. године, почев од 11,00 часова, извршен је надзор у просторијама 
Завода, у ул. Булевар војводе Мишића бр. 39 у Београду, у Сектору за катастар 
непокретности. 
 Сектор за катастар непокретности - Одељење за координацију је служба која је 
надлежна за поступање по Е-примедбама и процедура је следећа: 

 Грађани се путем мејла обраћају Заводу преко портала Е-примедбе. Лице које се 
обраћа на овај начин не мора да буде странка у поступку да би поставила питање.              
Грађанин када приступи систему упише број предмета и текст примедбе, који се региструје 
у систему коме приступају запослени у Сектору за катастар непокретности- Одељењу за 
координацију. Контролор из Сектора проверава да ли се примедба односи на неку од 
служби за катастар непокретности или за Одељење за другостепени поступак и прослеђује 
примедбу надлежној служби. Питање се прослеђује на и-мејл службе или на и-мејл 
координатора који је задужен за одговоре у конкретној служби. Рок за одговор је три дана. 
Одговор се види у систему и запослени у Сектору за катастар непокретности врши контролу 
након чега исти доставља странци. Уколико служба не одговори у року од три дана систем 
враћа примедбу контролору, који опомиње службу и понавља поступак са истим роком за 
одговор. Поступак се понавља само два пута када се систем закључава, са назнаком да 
странци није одговорено. Након тога контролор проверава из ког разлога служба није 
одговорила, али се сада одговор не региструје кроз систем већ се странкама одговор шаље 
са и-мејла надлежног сектора. Постоји могућност покретања дисциплинског поступка за 
одговорна лица која не поступе по примедби што је у неколико наврата и учињено. 
 
3.2. КОНСТАТАЦИЈЕ 
 

Увидом у конкретне предмете и притужбе, методом случајног узорка, у апликацији 
Е-примедба утврђено је следеће: 

- Грађани се углавном жале у вези са следећим управним поступцима: промена 
носиоца права на земљишту, промена носиоца права на објекту, и промена носиоца права 
на посебном делу објекта; упис терета по Закону о хипотеци, упис осталих терета као и 
брисање терета по Закону о хипотеци и исправљање грешке у катастру; 

- Највећи број притужби се односио на непоступање и прекорачење рока за 
поступање надлежне службе за катастар непокретности по конкретним захтевима странака 
(ургенција); 

- разлог за непоступање служби су углавном претходни захтеви, од којих је већи број 
због жалбе у другом степену; 

- Интерна процедура за поступање по представкама и притужбама које стижу преко 
портала Е-примедба, није донета;  

- пракса је да се одговара на сва  питања, па и уколико је исто лице поставило исто 
питање више пута; 

- Наведени портал највише се користи у урбаним срединама, односно великим 
градовима, као што су Београд и Нови Сад, и углавном се односи на промет непокретности; 

- Службе за катастар непокретности Нови Сад 2, Чукарица и Раковица, односно 
службе које су имале највише захтева на које није одговорено у 2018. години, у великој 
мери су благовремено и потпуно одговориле на поднете захтеве, а број захтева који није 
обрађен је занемарљив у односу на број захтева по којима је поступљено; 



-Систем апликацију Е-примедбе која се после друге ургенције затвара и у систему се 
појави апликација НЕОДГОВОРЕНО. Требало би да се процес испрати у потпуности, 
односно ако је грађанин поставио питање преко те апликације да му се на тај начин и 
одговори. Конкретно грађанин не треба да трпи последице зато што надлежна служба не 
одговара у року. С обзиром да се питање доставља на и-мејл координатора у надлежној 
служби дешава се да исти не прочита поруку зато што је привремено одсутан (боловање, 
годишњи одмор, обука) и у том случају се грађанима не одговари на њихов захтев. 

- дешава се да Служба поступи по представци, али о томе не обавести Сектор за 
катастар непокретности, да је одлуку донела и да је поступак према странци окончан или да 
је сама одговорила странци са и-мејла службе.  
 
Притужбе и представке поднете преко писарнице Завода 

 
3.3.НАЛАЗ СТАЊА: 

 
Дана 02.04.2019. године, почев од 11,00 часова, дана 4.4.2018. године од 10 до 15 

часова и дана 10.4.2019. године од 12 часова извршен је надзор у просторијама Завода, у ул. 
Булевар војводе Мишића бр. 39 у Београду, у погледу поступања са представкама и 
притужбама које су достављене преко писарнице Завода. 

У извештају који је достављен од стране Завода наведен је списак предмета који се 
односи на класификациону ознаку 07 - Приговори и притужбе. Укупно је у 2018. години 
евидентирано око 1994 захтева. Радна група је извршила надзор тако што је анализирала 
око 50 предмета путем случајног узорка, увидом у ДМС програму. 

Процедура је таква да се предмет по пријему у писарници одмах евидентира у 
наведени ДМС програм, након чега се упућује надлежној служби у Заводу и то Сектору за 
катастар непокретности, Сектору за правне послове и Сектору за надзор и контролу, у 
зависности од садржине саме притужбе и након тога се додељује обрађивачу.  

Сектор за катастар непокретности, осим на Е-примедбе одговара и на приговоре и 
примедбе које се односе на поступак и процедуру уписа права и поступање надлежних 
служби за катастар непокретности, а Сектор за надзор и контролу на примедбе које се 
односе на појединачне случајеве приговора на примену позитивних законских прописа и 
интерних процедура у Заводу. 

Представке се разврставају у подгрупе:  
1. Представке и притужбе на рад служби за катастар непокретности (ознака 07);  
2. Жалбе (ознака 07-2) – ово су углавном жалбе Заштитника грађана; 
3. Ургенције за решавање премета у првостепеном и другостепеном поступку 

(ознака 07-46), и 
4. Захтеве (ознака 07-5). 
Поступак се у великом броју случајева покреће по захтеву странке (физичка и правна 

лица). Служба у Заводу која је примила притужбу, одмах доставља надлежној служби 
интерно путем мејла, захтев да се изјасни о наводима подносиоца и рок за изјашњење. Ово 
уколико постоји потреба да се нека друга служба унутар Завода изјасни о наводима. Након 
достављеног одговора, надлежна служба припрема одговор и доставља га странци.  

 
 



3.4. КОНСТАТАЦИЈЕ 
 
Увидом у конкретне предмете и притужбе, методом случајног узорка, у апликацији 

ДМС утврђено је следеће: 
 - у неким случајевима се службе за катастар непокретности обраћају мејлом 

секторима у Заводу и тај мејл се заводи под 07 као да је представка и уноси у систем ДМС; 
- притужбе се углавном односе на рад служби за катастар непокретности (исправке 

грешака, промене у катастру, допуне решења, упис права, достављање података из 
службене евиденције) или на ургенције за доношење простепеног и другостепеног решења, 
као и на ситуације када је решење донето, али није достављено странци;  

- представкама се указује и на злоупотребу положаја, молбе за пријем на разговор и 
поступање запослених у Заводу; 

- често се и интерна преписка између служби за катастар непокретности заводи као 
притужба на 07; 

 - под ознаком 07 често смо наилазили и на разна захтеве за мишљење у примени 
прописа, захтеве за доставу решења, захтеве за изјашњење или информације, а у једном 
случају и на захтев за породиљско одсуство; 

- ДМС систем не упозорава када истиче рок, односно када је крајњи рок за одговор 
странкама; 

- у великом броју предмета у софтверу нису унети сви подаци у вези са предметима; 
- предмети који се односе на Заштитника грађана се такође заводе под 07; 
- подаци су мигрирани из старе писарнице која се такође водила у електронском 

облику, па у ДМС систему недостају скенирана документа и детаљнији подаци, посебно за 
оне предмете који су формирани почетком 2018. године; 

- заглавље предмета често нема све податке; 
- у ДМС програму, у левом углу где су скенирани акти често недостају сва 

документа; 
- извршена је статистика пристиглих притужби у 2018. (од 1.1.2018. до 4.4.2018. 

године) примљено је 450 предмета, а од 1.1.2019. до 4.4.2019. године пристигло је 524 
предмета, из чега се види да је обустава рада утицала на повећање броја притужби и 
примедаба; 

- Завод у већини случајева одговара благовремено на притужбе; 
- ДМС систем иако добро осмишљен недостаје му редовно ажурирање и уношење 

свих података;  
- У систему се види кретање предмета и то не само по датумима већ и по 

обрађивачима, као и цео процес од пријема до потписивања и арихивирања: 
- нису раздвојене молбе, захтеви за достављање решења, захтеви за добијање 

информације и други поднесци од представки и притужби Завода; 
- интерна комуникација између служби се заводи као представка и иде преко 

писарнице.      
 

4. ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА НА РАД РГЗ ДОСТАВЉЕНЕ 
МИНИСТАРСТВУ  
  



Влада је формирала програм у коме грађани могу да постављају питања, а који се 
налази на сајту Владе Републике Србије, део КОНТАКТИ – ФОРМУЛАР. Исти је формиран 
почетком новембра 2019. године.  

До сада је евидентирано око 25 представки грађана које се односе на поступање 
Завода. 

Највећи број притужби грађана односио се на непоступање по предметима у 
другостепеним поступцима, као и на немогућност проналажења самог предмета у Заводу 
или обрађивача предмета. 
 Увидом у предмете, односно притужбе грађана које су редовном поштом достављене 
овом министарству, утврђено је да се највећи број истих односи на непоступање Завода, 
односно недоношење одлуке по жалби. 
 Разне службе за катастар непокретности су поменуте као органи који су погрешно 
уписали имовину у катастар, такође, нису вршили исправку бројева катастарских парцела 
на којима је погрешно унет број, као и примедбе да су службе у договору са Завод лоше 
поступале према грађанима. 
 Такође, примећено је и доста примедаба на рад руководства Завода. 

Представке које су стигле у Министарство (подносиоци физичка лица) у 2019. 
години - анализа појединих предмета. 

07-00-97/19-01 Притужба на рад СКН Љубовија, 
власништво на парцели припало другом 
лицу 

Захтев поднет 
13.02.2019. 

007-00-27/19-
01 

Притужба за рад СКН Краљево, 
решењем укинуто власништво над 
имовином, указују на незаконите радње 

Захтев поднет 
18.01.2019. 

07-00-122/19-
01 

Притужба на рад СКН Вождовац, 
забележба парцеле, нису исправили 
грешку у броју парцеле 

Захтев поднет 
12.03.2019. 

07-00-125/19-
01 

Притужба на рад директора Завода, 
неодлучивање по жалби у року. 

Захтев поднет 
12.03.2019. 

07-00-69/19-01 Притужба на поступање СКН Звездара – 
погрешно уписан власник парцеле 

Захтев поднет 
12.02.2019. 

952-01-
239/2018 

Притужба на рад СКН Суботица – није 
правилно уписана имовина у катастру 

Захтев поднет 
11.03.2019. 

07-00-83/19-01 Захтев за пријем у Кабинет МГСИ – 
притужба да није добро уписан објекат 
и није поступано по предмету. 

Захтев поднет 
18.02.2019. 

07-00-56/19-01 Притужба на рад СКН Прешево, 
предмет се налази у Заводу, 
недоношење одлуке по жалби у року 

Захтев поднет 
06.02.2019. 

07-00-70/19-01 Приговор на рад Завода, СКН Ниш 
проследио предмет, подносилац указује 
на незаконите радње и прекоредно 
решавање предмета 

Захтев поднет 
12.02.2019. 



5. ПРЕПОРУКЕ 

1. Донети интерно упутство којим би се прописало поступање запослених у 
Заводу у вези са иницијативама, притужбама и представкама којима се грађани, 
појединачно или заједно са другима, или кроз различите облике организовања, обраћају 
Заводу. Упутством треба уредити интерно поступање и рад надлежних служби по 
захтевима Заштитника грађана, притужбама поднетим преко апликације Е-притужбе и 
притужбама поднетим преко писарнице органа, интерне рокове за одговор, начин 
упозорења када истиче крајњи рок за одговор и лица која су одговорна лица за поступање 
по захтевима.  

2. Усавршити систем апликације Е-примедба, тако што ће у самом систему да 
постоји упозорење за службу која је надлежна за припрему одговора, када истиче крајњи 
рок за одговор. Уколико служба сама одговори или поступи по представци а не обавести 
интерно Сектор за катастар непокретности - Одељење за координацију, потребно је да се 
у систему то забележи као представка на коју је одговорено, како се не би повећавала 
негативна статистика. Систем тренутно функционише тако да у случају да служба не 
одговори у року од три дана систем враћа примедбу Одељењу за координацију, које 
опомиње службу и понавља поступак са истим роком за одговор. Поступак се понавља 
само два пута када се систем закључава, са назнаком да странци није одговорено.  С тим 
у вези обезбедити сигуран начин да се странци одговори, без обзира шта у систему пише 
односно систем прилагодити бољем праћењу до достављања одговора странци. 

Кроз интерну процедуру или праксу обезбедити да, када се странка обраћа више 
пута са истим захтевом, да се не одговара на сваки захтев ако је већ једном одговорено. 
Ово у цуљу спречавања злоупотребе права и спречавања вештачког повећавања броја 
захтева који су пристигли преко портала, што не одговара објективном стању. Осим овог 
циља ова препорука треба да допринесе ефикаснијем раду Завода смањењем одговора  
истих захтева. 

3. Електронску базу података (ДМС), треба редовно ажурирати, скенирати све 
списе из омота предмета како би се у ДМС-у могло јасно утврдити кретање предмета од 
датума пријема, па све до завршетка предмета. Уочено је да база не садржи сву 
документацију у скенираном облику као и да нису унети сви подаци који се односе на 
конкретан предмет.  

4. Направити бољу класификацију и разврставање предмета који се Заводе под 
класификационом ознаком 07-Представке и притужбе. Раздвојити различите поднеске и 
захтеве од притужби и представки (одвојити молбе, захтеве за достављање решења, 
захтеве за добијање информација, интерну преписку између организационих јединица 
завода и друге поднеске од представки и притужби и не заводити их под 07).  

Обавезна обука запослених у писарници и упутство у погледу примене одредаба 
Уредбе о канцеларијском пословању („Службени гласник РС, бр. 80/92, 95/16 и 45/16) уз 
доседну примену Уредбе о канцеларијском пословању. 
5. Информатор о раду Завода треба обавезно да садржи и податке о притужбама и 
примедбама на рад Завода и запослених у Заводу, јер се на тај начин обезбеђује јавност 
рада органа државне управе. 

 
 



ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАКОНУ О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА 
 
У свим наведеним службама на питање о обавези спровођења свих  законских одредби у 
складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/15 и 83/18),  а 
нарочито на покретање поступка озакоњења,  за све незаконито изграђене објекте за које 
грађевински инспектор није донео решење о рушењу, те да се за исте поступак озакоњења 
покреће на основу обавештења о видљивости објекта на сателитском снимку, које 
надлежном органу за вођење поступка озакоњења доставља орган надлежан за послове 
државног премера и катастра, добијени су разнолики одговори од тога: 
 -да ће издати обавештење о видљивости објекта странци на основу њеног поднеска;  
 -да ће надлежном органу управе који ради на пословима озакоњења по његовом 
захтеву (а на основу њима поднетих захтева странака) издати обавештење о видљивости 
објекта;  
 -да су подаци који се налазе на бази података Гео потрала –ГЕОСРБИЈА довољни и 
да не виде потребу за додатним обавештењима уз коментар да је претпоставка да државни 
орган верује у потпуности државном органу; 
 -да ће надлежним службама за катастр непокретности издавањем обавештења о 
видљивости објекта тиме бити одузето доста времена од редовних захтева по којима 
поступају и кратких рокова (5-15 дана). Е-захтев има рок до 5 дана, а аналогни до 15 дана.  
 У комуникацији је такође истакнуто да они не поседују све евидентиране податке о 
објекту у смислу њихове спратности, старости и сл. из разлога што се увидом у сателитски 
снимак може видети само објекат. 
 

  На основу напред наведеног у вези примене појединих одредби Закона о озакоњењу 
објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15 и 83/18- у даљем тексту: Закон), а имајући у 
виду да озакоњење објеката у  смислу овог закона, представља јавни интерес за Републику 
Србију, као и да надзор над спровођењем овог закона, врши ово министарство неспорно је 
да је достављање Обавештења о видљивости Републичког геодетског завода, Београд, ул. 
Булевар Војводе Мишића 39,  01 број 952-258/2019 од 07.03.2019. године, које је упућено 
јединицама локалне самоуправе, односно органима надлежним за послове озакоњења, 
незаконито имајући у виду да је важећим Законом односно одредбом чланом 23. став. 2, 
прописано да  се у случају да грађевински инспектор није донео решење о рушењу, а 
предметни објекат је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. 
године, поступак озакоњења покреће на основу обавештења о видљивости објекта које 
надлежном органу за вођење поступка озакоњења доставља орган надлежан за послове 
државног премера и катастра, у складу са одредбама овог закона.  На основу напред 
наведеног имајући у виду да је овим Законом, јасно разграничена надлежност поступања 
органа у пословима озакоњења објеката, односно одређен начин поступања за све 
незаконито изграђене објекте за које поступак озакоњења није покренут доношењем 
решења о рушењу грађевинског инспектора а објекат је видљив на сателитском снимку, то 
је потребно да орган надлежан за послове  државног премера и катастра изврши проверу да 
ли је објекат видљив на сателитском снимку и тек по утврђивању ове чињенице достави 
обавештење надлежном органу за озакоњење, за сваки објекат посебно. Ово министарство 
је у вези са достављеним Обавештењем о видљивости Републичког геодетског завода, 



Београд, ул. Булевар Војводе Мишића 39,  01 број 952-258/2019 од 07.03.2019. године, већ 
издало званична мишљења  од 29.1.2019. године, и 12.3.2019. године, којим је затражено да 
с обзиром Закона о озакоњењу објеката представља тзв. leh specialis у односу на Закон о 
државном премеру и катaстру, као и да озакоњење представља јавни интерес за Републику 
Србију, да орган надлежан за послове државног премера и катастра, у што краћем року 
почну са поступањем у складу са законом како би се свим грађанима омогућило да озаконе 
своје објекте за које је то законом предвиђено. 
 
 


