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Историјат Републичког геодетског завода
Републички геодетски завод (РГЗ) под овим именом постоји од 1992.
године, а настао је интеграцијом:
1.
2.
3.
4.
5.

Републичке геодетске управе;
Геодетског завода;
Завода за фотограметрију (преузимањем дела запослених);
Општинских геодетских управа (катастри);
Градског геодетског завода за подручје Града Београда.

Закон о државном премеру и катастру и уписима права на
непокретностима (1992.) прописао је надлежности формираног РГЗ –
(ван снаге од 11.09.2009. године).
2010. године - предузеће Геокарта
2011. године – Републички геомагнетски завод

Положај РГЗ

Организациона структура

Делатност РГЗ
• Закон о министарствима (2011.)
• Закон о државном премеру и катастру
(2009.)

Планирање радова
• Средњорочни програм радова РГЗ за 01.01.201031.12.2014. ,
• Годишњи програм радова РГЗ (2011.)
• Пројекат Израда катастра непокретности и упис
права у Србији
(период имлементације октобар 2004 - фебруар2012. година)

Евиденције пре оснивања КН
Закон о државном премеру и катастру и уписима права
на непокретностима (1988. година)
 Катастар земљишта, заснован на подацима државног
премера:




у Гаус-Кригеровој пројекцији за 95% катастарских општина
(углавном 1926-1930. и 1945-1950.),
у стереографској пројекцији за 4% катастарских општина
(крај 19. и почетак 20. века)
Золднеровој пројекцији за 1% катастарских општина (крај 19.
и почетак 20. века)

 Земљишна књига успостављена је за свега 1287
катастарских општина или 28% од укупног броја,
 тапијске књиге у незнатном броју општина у Србији

Разлози за оснивање КН
Основни разлози:
• стање постојећих евиденција о непокретностима,
• 2/3 катастарских општина без својинске евиденције.
Остали разлози:
• немогућност уписа права на непокретностима,
• немогућност уписа већег броја станова и пословних простора, због ограничења за упис
зграда,
• немогућност уписа хипотека и осталих терета,
• упис истих података о непокретностима код два државна органа и на два различита места,
–
–

•
•
•
•

удвостручени трошкови уписа непокретности,
удвостручено време потребно за упис једне непокретности на два различита места,

проблеми неусаглашености података постојећих евиденција,
некомплетност и неажурност података о непокретностима уписаних у земљишним
књигама,
некомплетност података о непокретностима уписаних у катастру земљишта,
немогућност ефикасне дистрибуције података о непокретностима крајњим корисницима

Садржај КН
•

•

•

•

У катастар непокретности уписују се:
– право својине,
– друга стварна права на непокретностима,
– одређена облигациона права која се односе на непокретности,
– реални терети и ограничења,
– у случајевима који су утврђени законом уписује се и држалац непокретности.
Катастар непокретности се састоји од:
– Елаборат премера је скуп докумената и података насталих у поступку пројектовања и реализације
катастарског, комасационог или постојећег премера.
– Збирка исправа је скуп исправа на основу којих је извршен упис или брисање уписа на
непокретностима.
– База података катастра непокретности је скуп геопросторних и других података о непокретностима и
стварним правима на њима и садржи податке о:
• парцелама,
• објектима,
• становима и пословним просторима као посебним деловима објеката и
• имаоцима стварних права на непокретностима, као и теретима и ограничењима.
Извод из базе података катастра непокретности је лист непокретности који представља основни својински
докуменат о непокретностима, правима на непокретностима и теретима и садржи податке о:
– земљишту (А лист),
– носиоцу права на земљишту (Б лист),
– згради и носиоцу права на згради (В1 лист),
– стану и пословном простору, као посебном делу зграде и носиоцима права на њима (В2 лист) и
– теретима и ограничењима (Г лист).
Из базе података катастра непокретности издаје се катастарски план у дигиталном или аналогном облику за
једну или више катастарских парцела.

Упис у КН
•

Упис стварних права у катастар непокретности је упис којим се:
–
–
–

•

Врсте уписа у катастар непокретности су:
–
–
–
–

•

стиче,
преноси,
огранничава или престаје право својине и друга стварна права не непокретностима.
упис непокретности (упис података о катастарској парцели, објекту и посебном делу објекта),
упис стварних права (стичу се, преносе, ограничавају или престају права својине и друга стварна права на
непокретностима),
предбележба (условно стицање, пренос, ограничење или престанак стварних права) и
забележба (упис чињеница које су од значаја за заснивање, измену, престанак или пренос стварних права на
непокретностима).

Упис у катастар непокретности врши се на основу:
–
–

јавне или
приватне исправе, која се прилаже у оригиналу или овереној фотокопији, а која мора да садржи:
•
•
•

место и датум састављања, односно овере,
означење непокретности на коју се исправа односи према подацима катастра непокретности,
презиме, име и име једног родитеља, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ за физичка лица, односно назив, седиште и матични број за
правна лица уписаног претходника и лица у чију се корист врши упис.

•

Приватна исправа поред општих услова мора бити сачињена у писаној форми уз оверу потписа лица
између којих је исправа сачињена и мора да садржи изјаву о дозволи уписа.

•

Јавна исправа је одлука суда, другог државног органа или организације која врши јавна овлашћења, који
су по закону надлежни да доносе одлуке којима се одлучује о правима или другим чињеницама које се
уписују у катастар непокретнмости.

Начин и поступак оснивања КН
Оснивање КН
• Годишњи план радова на оснивању КН
• Закон о државном премеру и катастру
• Правилник о изради и одржавању премера и КН
Претходни геодетско-технички радови
• садрже оцену стања постојећег премера и катастра земљишта,
• оцену стања и ажурности земљишне књиге ако је формирана.
Пројектно решење за реализацију геодетско-техничких радова на
оснивању КН

Начин и поступак оснивања КН
Планирање радова на месечном нивоу, по фазама
• претходни радови,
• анализа података премера и одржавања премера и израда пројектног
решења,
• прикупљања података,
• ажурирање и усаглашавање података премера на катастарском плану
и бази података катастра непокретности,
• припрема привремених листова непокретности и упоређење
података катастра земљишта и земљишне књиге,
• излагање података премера на јавни увид и упис права на
непокретностима,
• преглед и пријем базе података катастра непокретности од стране
стручног и управног надзора ради стављања у службену употребу.

Начин и поступак оснивања КН
• Поступак излагања података о непокретностима и
правима на њима врши
– комисија за излагање на јавни увид података о
непокретностима и стварним правима на њима,
– Комисију образује Завод,

• чланови комисије су:
– председник комисије, дипломирани правник са
положеним правосудним испитом,
– члан комисије, геодетски стручњак са положеним
стручним испитом за рад у државним органима управе,
– члан комисије, представник грађана са подручја за које
се врши излагање.

Реализација радова на оснивању КН
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Израда ДКП
 За 30% КО ДКП су у службеној употреби,
 За 2 % Ко ДКП је у фази прегледа од стране ССУН,
 за 16% КО у току је израда ДКП, завршетак се очекује до краја године.
 Начин израде ДКП
 из оригиналних података премера и одржавања премера,
 мануелна дигитализација само за катастарске општине за које је на
снази графички премер, односно фотограметријски премер без
регистрованих координата.

 Планирано је да се преостали катастарски планови преведу у
дигитални облик у току 2012. и 2013. године чиме ће комплетни
графички и нумерички подаци катастра непокретности бити у
дигиталном облику.

Израда КН и упис права у Србији-WB
Вредност пројекта:
• 30 000 000 $ WB и

• 9 514 000 $ буетска средства.

Период имплементације
•10.2004-10.2010.,
•продужетак до краја фебруара 2011. године

Компоненте пројекта:
А- Оперативни развој и подршка изради КН (86% средстава)
Б - Развој институција и изградња капацита (14% средстава)

Оцена Тима Светске банке
КН је квалитетно и модерно решење, које:
• пружа сигурност,
• доприноси развоју тржишта непокретности и развоју инвестиција
• доприноси добром планирању коришћења и искоришћења простора.

Ажурност података КН
Начело обавезности
Члан 61.
(1) Ималац права на непокретности обавезан је да поднесе захтев за
упис непокретности и права својине у катастар непокретности.
(2) Упис непокретности и права својине врши се у катастру
непокретности и по службеној дужности, у складу са законом.
Подношење захтева за провођење промене на непокретности
Члан 117.
(1) Ималац права на непокретности дужан је да у року од 30 дана од
настанка промене поднесе захтев за провођење промене Заводу...

Ажурност података КН
Праћење насталих промена на непокретностима
Члан 119.
(1) У циљу обезбеђење ажурности катастра непокретности Завод по
службеној дужности прати промене на непокретностима.
(2) Праћење се врши упоређењем података катастра непокретности са
подацима добијеним периодичним снимањем територије
Републике Србије из ваздуха или подацима добијеним другим
методама и поступцима.
(3) Државни и други органи, предузећа, установе и друге организације
дужни су да Заводу доставе исправе које су од утицаја на податке о
непокретностима и просторним јединицама.

Катастар 2014
Закључци FIG
1. Катастар ће приказивати потпуни правни положај
земљишта, укључујући јавна права и ограничења,
2. Подела на земљишну књигу и катастар ће нестати,
3. Катастарско картирање је мртво, дуг живот
моделима,
4. Катастар оловке и папира ће нестати,
5. Катастар 2014 ће бити високо приватизован, јавни
и приватни сектор тесно ће сарађивати,
6. Катастар 2014 ће покривати трошкове

Закључак
Предности катастра непокретности:
– подаци о непокретностима и правима на непокретностима налазе се у
једном државном органу,
– могућност уписа свих непокретности без икаквих ограничења, са статусом
који произлази из расположиве документације (пример нелегални
објекти),
– смањење трошкова и смањење администрације, јер се послови уписа
воде на једном месту,
– повећана ефикасност и економичност поступака,
– потпуна заштита права власника непокретности,
– поузданост у извршене уписе,
– потпуна заштита и чување свих података о непокретностима и правима на
њима,
– ефикасна диструибуција података заинтересованим корисницима,
– допринос развоју тржишта непокретности,
– позитивна практична искуства у сарадњи са грађанима, државним
органима и органима локалне самоуправе, јавним предузећима и другим
организацијама и агенцијама.

