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Циљ Владе ефикасна и брза јавна 
управа

НАЛЕД и РГЗ 
организовали обукe за 
запослене 

Председница Владе Ана Брнабић је у Канцеларији јавног бележника Иване Гра-
беж, где су 25. јануара 2019. године представљени први резултати примене За-
кона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, истакла да је циљ 
успостављање система у коме ништа не зависи од воље појединца, већ од јас-
но дефинисаних правила у складу са законима.

Од почетка функционисања еШалтера 
поднето око 133 хиљаде захтева

Обуке за запослене су одржаване 
у периоду од 28. новембра 2018. 
године до 22. јануара 2019. године у 
шест центара у Србији: на Златибору, 
Палићу, Крагујевцу, Нишу, Новом 
Саду и Београду. На укупно 20 обука, 
којима су обухваћене све службе за 
катастар непокретности у Србији, 
присуствовало је 465 запослених.

Поводом шест месеци примене новог Закона о упису у катастар непокретнос-
ти и водова и услуге еШалтер у емисији „Дан уживо“, 28. јануара 2019. године, 
за N1 говорили су Јасмина Радовановић из НАЛЕД-а и Сава Дедајић из јавно 
бележничке коморе. Поступак уписа у катастар спроводи се у року од пет рад-
них дана, а сву потребну документацију, уместо грађана, катастру доставља 
јавни бележник. На овај начин штеди се значајно време које је грађанима по-
требно да би обавили упис, а на виши ниво подигнута је и ажурност катастра.
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Према оцени премијерке Ане 
Брнабић, реформа катастра 
управо погађа суштину, јер 

сваки дан мења живот грађана на-
боље. Премијерка је подсетила на то 
да су од 1. јануара у централни сис-
тем повезане све локалне пореске 
администрације и да сада грађани и 
привредници могу једноставно пре-
ко интернета погледати које су њихо-
ве обавезе за порез на имовину за све 
некретнине где год да се налазе. Наја-
вила је да ће од 1. фебруара, такође 
преко интернета, моћи да се плати и 
порез на имовину, тако да више неће 
бити папира.

Министарка правде Нела Кубу-
ровић се том приликом осврнула на 
податак да је 2014. године разрађен 
регистар промета непокретности и 
навела да се данас, после унапређења 
рада у тој области, не може више де-
сити да се један стан прода више пута, 
односно један уговор не може бити 
оверен два пута. Према њеним речи-
ма, јавним бележницима је данас омо-
гућено да се повежу са катастром, а 
од новембра прошле године са том 
институцијом су повезани и јавни из-
вршитељи, чиме се повећава правна 
сигурност.

Потпредседница Владе и ми-
нистарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Зорана Михајловић 
указала је на то да је циљ реформе ка-
тастра да грађани и привреда брзо, 
квалитетно и дигитално добију све 
што им је потребно. Ради се све што 
је неопходно да Србија буде боље ме-
сто за живот и инвестиције.

„Ово је један од корака у том 
правцу након електронске грађевин-
ске дозволе, будући да без реформе 
и дигиталног катастра нема модерне 
државе“ , закључила је Михајловић.

Директор Републичког геодетског 
завода Борко Драшковић поновио је 
да је пројекат реформе катастра је-
дан од најизазовнијих и најсложе-
нијих, те да је захваљујући доброј са-
радњи свих ресорних институција и 

подршци Фонда за добру управу Ве-
лике Британије више од 1.500 служ-
беника обучено да користи овај сло-
жени систем.

Амбасадор Велике Британије у Ср-
бији Денис Киф истакао је да је Влада 
Уједињеног Краљевства највећи до-
натор пројекта е-Управе и да је кроз 
Фонд за добру управу од 2015. године 
донирано 15 милиона евра, те да ће 
наставити и ове године да подржава 
реформске процесе у Србији, у вред-
ности од шест милиона евра.

Новим Законом о поступку уписа у 
катастар непокретности и водова уве-
ден је једношалтерски електронски 
систем за упис непокретности преко 
јавних бележника – еШалтер. Настао 
је као резултат тимског рада чак осам 
институција и организација на раз-
воју ефикасне еУправе, доброг по-
словног амбијента, владавине права.

У првих шест месеци приме-
не електронског система еШалтер 
грађани и привреда су поднели чак 
130.000 захтева за упис у катастар, од 
чега приближно 53.000 преко јавних 
бележника. Уместо шест одлазака на 
шалтере, грађани и привреда сада 
све послове обављају код јавног бе-
лежника, који проверава ваљаност 
документације и електронским пу-
тем је доставља катастру.

Просечно време за решавање 
предмета смањено је са 25 на пет 
дана, што би требало позитивно да се 
одрази и на позицију Србије на „Дуинг 
бизнис листи“ Светске банке. 

Вест пренета са интернет страни-
це Владе Републике Србије.
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