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На основу члана 181. став 2. тач. 6) и 8) Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 

96/15, 47/17 − аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18 – др. закон, 

41/18 – др. закон и 9/20 – др. закон), 

Директор Републичког геодетског завода доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о катастарском премеру, обнови 

катастра и геодетским радовима у одржавању катастра 

непокретности 

Члан 1. 

У Правилнику о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским 

радовима у одржавању катастра непокретности („Службени гласник РС”, 

број 7/19), у члану 3. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају 

се тач. 23)–25), које гласе: 

„23) „електронски шалтер” јесте информациони систем који се састоји од 

техничке опреме (сервера и других хардверских уређаја, комуникацијске 

опреме), мрежа и база података и софтверских програма као јединствен 

централни систем за повезивање корисника (у даљем тексту: е-шалтер); 

24) „корисник е-шалтера” јесте обвезник доставе и професионални корисник 

који је регистрован за коришћење е-шалтера; 

25) „електронски захтев” је подношење захтева путем е-шалтера, пријавом 

на систем од стране професионалног корисника и попуњавање тражених 

података.”. 

Члан 2. 

У члану 62. став 2. мења се и гласи: 

„Електронски захтев за издавање података попуњава се путем е-шалтера и у 

прилогу захтева доставља се изјава о прихватању извршења геодетских 

радова.” 

Став 5. мења се и гласи: 

„Податке из става 4. овог члана Служба припрема и издаје заједно са 

спецификацијом трошкова у року од пет радних дана, без достављеног 

доказа о уплаћеној такси.” 

У ст. 6. и 7. реч: „захтева” замењује се речима: „електронског захтева”. 

Став 13. брише се. 
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У досадашњем ставу 14, који постаје став 13, реч: „захтеву” замењује се 

речима: „електронском захтеву”. 

У досадашњем ставу 15, који постаје став 14, после речи: „чувају се” додају 

се речи: „у електронској форми”. 

Досадашњи став 16. постаје став 15. 

Члан 3. 

У члану 99. став 1. реч: „захтева” замењује се речима: „електронског 

захтева”, а речи: „на основу датог пуномоћја” бришу се. 

Ст. 3–6. бришу се. 

Члан 4. 

У члану 100. ст. 2. и 3. реч: „Служба” замењује се речју: „Завод”. 

Члан 5. 

Прилог 13 – Захтев за издавање података, који је одштампан уз Правилник о 

катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању 

катастра непокретности („Службени гласник РС”, број 7/19) и чини његов 

саставни део, брише се. 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

03 број 95-32/2020 

У Београду, 3. марта 2020. године 

Директор, 

мр Борко Драшковић, с.р. 


