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Предмет: Иницијатива за усклађивање одредаба Уредбе о висини накнаде за
коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода
са одредбама Закона о државном премеру и катастру
У складу са чланом 5. став 1. алинеја 6. Закона о Агенцији за борбу против
корупције, Агенција за борбу против корупције (Агенција) подноси иницијативу за измену
и допуну Уредбе о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање
услуга Републичког геодетског завода („Сл. гласник РС“, бр. 45/2002, 15/2010 и 9/2011).
Агенција је након извршене анализе наведене Уредбе, мишљења да одредба члана
8а став 1. представља ризик од корупције, с обзиром да није у складу са одредбама Закона
о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 18/10). Овај ризик
корупције је потребно отклонити имајући у виду да се подзаконски акти доносе ради
спровођења закона, а не ради њихове допуне, као и да се подзаконским актима не могу
уређивати питања која могу бити искључиво предмет законске регулативе.
На основу члана 174. став 2. Закона о државном премеру и катастру Влада је донела
Уредбу о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга
Републичког геодетског завода, којом је у члану 8a став 1. прописано да се накнада
утврђена Тарифом увећава за 100%, уколико се издавање података и пружање услуга врши
по изричитом захтеву за приоритетно решавање, који Републички геодетски завод
прекоредно узима у рад.
Одредба члана 174. Закона утврђује да се за коришћење података и за услуге које
пружа Завод плаћа накнада и да за наведене услуге Влада утврђује висину накнаде. Основ
за утврђивање накнаде је врста и вредност података, вредност непокретности, трошкови
прикупљања података и утврђивање насталих промена на непокретности, трошкова
обраде и провођење података у бази геодетско-катастарских података, трошкова
архивирања и чувања података, трошкова одржавања базе геодетско-катастарских

података и уписа права у катстар непокретности. Такође је уређено шта се сматра
услугама Заводе, да су средства од добијене накнаде приход буџета РС и за шта се
користе, као и ситуације када се услуге врше без накнаде. Наведена одредба, нити остале
одредбе Закона, не регулишу издавање података и пружање услуга по изричитом захтеву
за приоритетно решавање, тако да је Уредба уредила питање које је предмет законске
регулативе.
Агенција указује, да ситуације када је грађанима потребна хитна услуга
катастарских служби у краћим роковима од законом прописаних треба регулисати
Законом.
Такође, наведеном одредбом Уредбе крше се права грађана, с обзиром да надлежне
службе које иначе нису ажурне, приоритетно решавају захтеве грађана који за то плаћају
увећану накнаду 100% од редовне. На овај начин се повећава неажурност надлежних
служби и грађани још дуже чекају на решавање њихових захтева, за које нису платили
увећану накнаду. Члан 8а став 1. Уредбе садржи ризик од корупције јер грађанима који
плате увећану накнаду омогућава приоритетно решавање захтева, док остале грађане
онемогућава да остваре своје право у законском року и на тај начин их ставља у
неравноправан положај.
С обзиром на наведено препорука Агенције је да се ускладе одредбе Уредбе са
Законским одредбама, имајући у виду да Закон не предвиђа приоритетно решавање по
захтеву и да се изврше измене и допуне Закона којима би се утврдиле ситуације када је
грађанима потребна хитна услуга Завода.
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