
ПРЕДЛОГ 

 

 На основу члана 53. став 3. Закона о поступку уписа у катастар 

непокретности и водова ("Службени гласник РС", бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20) 

и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. 

закон), 

 Влада доноси 

 

У Р Е Д Б У 

О УСЛОВИМА ИЗДАВАЊА ИЗВОДА ИЗ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ И 

ЛИСТА ВОДА ОД СТРАНЕ ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА И ГЕОДЕТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом уредбом ближе се уређују услови издавања извода из листа 

непокретности и листа вода из базе података геодетско-катастарског 

информационог система Републичког геодетског завода (у даљем тексту: Завод) 

од стране јавних бележника и геодетских организација. 

 

Члан 2. 

 

 Изводе из листа непокретности и листа вода из члана 1. ове 

уредбе, могу издавати јавни бележници и геодетске организације у складу са 

Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова ("Службени 

гласник РС", бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20) 

 Изводи из става 1. овог члана имају исту важност као да их је 

издао Завод. 

 

Члан 3. 

 

 Јавни бележници и геодетске организације на захтев странке 

издају изводе из члана 1. ове уредбе на следећи начин: 

 1) јавни бележници и геодетске организације прослеђују захтев 

странке Заводу путем е-шалтера; 

 2) по пријему захтева, Завод путем е-шалтера издаје јавним 

бележницима и геодетским организацијама извод из члана 1. ове уредбе у 

форми електронског документа, овереног валидним квалификованим 

електронским потписом, односно електронским печатом, у складу са законом; 

 3) по пријему извода из тачке 2) овог члана у форми електронског 

документа, јавни бележници и геодетске организације те изводе издају 

странкама у форми одштампаног електронског документа са својеручним 

потписом и печатом јавног бележника, односно овлашћеног лица геодетске 

организације; 

 4) одштампани примерак електронског документа из тачке 3) овог 

члана има исту доказну снагу као електронски потписан документ, ако садржи 

потврду о истоветности одштампаног примерка електронског документа са 

оригиналом, као и назнаку да је реч о одштампаном примерку електронског 

документа. 



 

Члан 4. 

 

 Јавни бележници и геодетске организације прибављају извод из 

члана 1. ове уредбе електронским путем кроз е-шалтер Завода, када им је извод 

потребан за обављање послова из њихове делатности. 

 

Члан 5. 

 

 Јавни бележници и геодетске организације наплаћују таксу за 

захтев и за издавање извода из члана 1. ове уредбе прописану Законом о 

републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 

51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 

70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 

3/18, 95/18, 86/19 и 90/19). 

 Јавни бележници и геодетске организације не могу наплаћивати 

накнаду за услугу издавања извода из члана 1. ове уредбе, као ни накнаду 

нужних трошкова за издавање тих извода. 

 

Члан 6. 

 

 Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

05 Број: _______________ 

У Београду,________2020. године 

 

 

В Л А Д А 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

 

  Ана Брнабић 


