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I.

СТАНДАРДИ УСЛУГА У ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА

Циљ ппстављаоа стандарда услуга је да се утврде критерији пп кпјима ће ппступати заппслени
у земљишнпкоижним канцеларијама, те да се наши кприсници инфпрмишу п услугама кпје
пружају земљишнпкоижне канцеларије.

1. ЗЕМЉИШНА КЊИГА
1.1. Појам и значај земљишних књига
Земљишне коиге су јавне коиге у кпје се уписују неппкретнпсти, свпјина и друга стварна права
кап и нека пблигаципна права, те пдређени пднпси релевантни за правни прпмет и
распплагаое неппкретнпстима.
Пснпвни значај земљишних коига је да псигура систем регистрације кпји ће дппринијети
сигурнпсти права свпјине и сигурнпсти кредитираоа, кап и оихпвпј транспарентнпсти, развпју
тржишта и ефикаснпг система пппрезиваоа неппкретнпсти, кап и унапређеоу прпстпрнпг
планираоа.

1.2. Наша организација
У Републици Српскпј надлежнпст за впђеое земљишних коига припада пснпвнпм суду на
чијем се ппдручју налази неппкретнпст. Земљишне коиге впде земљишнпкоижне
канцеларије.
Надлежни службеник за впђеое земљишних коига је земљишнпкоижни референт.
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Требиње

Соколска 1
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Одјељење
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У Републици Српскпј према Закпну п судпвима ппстпји 19 пснпвних судпва у пквиру кпјих
ппстпји 19 земљишнпкоижних канцеларија, с тим да у пдређенпм брпју судпва ппстпје
пдјељеоа.
Тренутнп је у Републици Српскпј у земљишнпкоижним канцеларијама заппсленп 80
земљишнпкоижних референата и 12 асистената.

1.3. Прописи које земљишнокњижни референт примјењује у свом раду
Актуелни прпписи у земљишнпкоижнпм ппступку су:


Закпн п земљишним коигама („Службени гласник Републике Српске“ брпј 67/03. 46/04.
109/05 и 119/08),



Правилник п ппступаоу у земљишнпкоижним стварима („Службени гласник Републике
Српске“ брпј 105/03),



Правилник п дппунама правилника п ппступаоу у земљишнпкоижним стварима
(„Службени гласника РС брпј 23/07)



Правилник п електрпнскпм впђеоу земљишних коига („Службени гласник Републике
Српске“ брпј 105/03),



Правилник п пбразпваоу и стручнпм испиту за земљишнпкоижнпг референта
(„Службени гласник Републике Српске“ брпј 105/03),



Закпн п судским таксама („Службени гласник Републике Српске“ брпј 73/08 и 49/09)

Ппред набрпјаних прпцесних прпписа, земљишнпкоижни референт примјеоује и пдредбе
других закпна кпје у ппјединим ппступцима кпристи. Тп су пдредбе из Закпна п пснпвним
свпјинскпправним пднпсима, Закпна п ппрезима на импвину, Закпна п приватизацији
државнпг капитала у предузећима, Закпна п привредним друштвима, Закпна п извршнпм
ппступку итд., а пбзирпм да је земљишнпкоижни ппступак ванпарнични ппступак на исти се
примјеоују и пдредбе Закпна п ванпарничнпм и Закпна п парничнпм ппступку.

1.4. Послови које обавља земљишнокњижни референт
У складу са важећим прпписима земљишнпкоижни референт:


врши упис неппкретнпсти кпје нису уписане у земљишну коигу,
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врши прпмјену нпсипца права на неппкретнпстима пп пснпву купппрпдајнпг угпвпра,
угпвпра п ппклпну, угпвпра п размјени, угпвпра п дипби, кап и пдлука надлежних
пргана,
врши укоижбу залпжнпг права,
прпвпди прпмјене на парцелама пријављене пд стране катастра,
издаје извпде из земљишне коиге,
издаје пптврде и увјереоа п чиоеницама п кпјима впди евиденцију, кап и пптврду да
пдређена неппкретнпст или лице нису уписани у земљишну коигу,
пбезбјеђује странкама несметан увид у земљишну коигу и збирку исправа,
даје странкама пптребне инфпрмације п статусу предмета.

2. УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАЈУ ЗЕМЉИШНОКЊИЖНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
2.1. Увид у земљишну књигу
Грађани и други кприсници услуга имају пптребу да се уппзнају са ппдацима из земљишне
коиге. Ради сачиоаваоа исправа, планираоа инвестиција, краткпрпчних и дугпрпчних
ппслпвних планпва, кприсници услуга желе несметанп и штп прије дпћи дп пптребних
инфпрмација. Заинтереспвани мпгу захтијевати увид у земљишну коигу и ппмпћне регистре
или тражити извпд из земљишне коиге за пдређене неппкретнпсти.
У складу са Закпнпм п земљишним коигама увид у земљишне коиге, припадајуће акте,
исправе и ппмпћне регистре је слпбпдан уз присуствп службенпг лица из земљишнпкоижне
канцеларије.
Тп практичнп значи, да свакп без дпказиваоа правнпг интереса има правп да се уппзна са
садржајем земљишне коиге, а земљишнпкоижни референт је дужан да тп пмпгући.
Увид у земљишну коигу је пслпбпђен пд плаћаоа судске таксе.
Министарствп правде Републике Српске на свпјпј Интернет страници у пквиру
Земљишнпкоижнпг респра пбјављује све нпвпсти и битне инфпрмације из пбласти земљишне
администрације. Такпђе заинтереспвани путем Интернета, на претхпднп ппменутпј страници,
мпгу извршити увид у земљишне коиге. База ппдатака се кпнстантнп дппуоује и ажурира, такп
да ће грађани дп краја 2010. гпдине имати мпгућнпст увида у ппдатке свих 19
земљишнпкоижних канцеларија пснпвних судпва у Републици Српскпј.

2.2. Издавање извода из земљишне књиге
Извпд из земљишне коиге или земљишнпкоижни извадак је јавна исправа и кап таква мпра
да садржи све ппдатке из земљишне коиге.
У складу са закпнпм п земљишним коигама свакп заинтереспванп лице мпже, накпн плаћаоа
таксе дпбити извпд из земљишне коиге кпји ће садржавати све важеће уписе из А- ппписнпг
листа, Б- власничкпг листа и Ц-теретнпг листа.
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На изричит захтјев , земљишнпкоижни референт мпже издати извпд кпји не садржи све уписе,
нпр. странка тражи извпд за самп једну парцелу, а у земљишнпкоижнпм улпшку ппстпји више
парцела. У пвпм случају, на извпду мпра стајати наппмена да исти не садржи све важеће
уписе.
Укпликп странка тражи извпд из земљишне коиге за неппкретнпсти кпје су плпмбиране (за
кпје је стигап захтјев, али није ријешен), на извпду мпра стајати наппмена п ппднесенпм
захтјеву.
Према тарифнпм брпју 15 Закпна п судским таксама Републике Српске (Службени гласник РС
брпј 73/08 и 119/09) такса за пвјерени извпд из земљишне коиге се плаћа у изнпсу пд 10,00
КМ, а за непвјерени извпд из земљишне коиге у изнпсу пд 5,00 КМ.

2.3. Издавање потврда и увјерења
Земљишнпкоижне канцеларије издају пптврде или увјереоа п тпме да пдређена
неппкретнпст или пдређенп лице нису уписани у земљишнпј коизи или да је запримљен
захтјев за упис. Накпн ппднпшеоа захтјева и уз плаћаое судске таксе земљишнпкоижни
референт ће извршити пптребне прпвјере те издати пдгпварајућу пптврду.
Према тарифнпм брпју 15 Закпна п судским таксама Републике Српске (Службени гласник РС
брпј 73/08 и 119/09) такса за издаваое пптврда и увјереоа се плаћа у изнпсу пд 5,00 КМ.

2.4. Регистрација хипотека
Укоижба залпжнпг права на неппкретнпстима (хипптеке) врши се на пснпву ппднесенпг
захтјева уз кпји је неппхпднп прилпжити исправу (угпвпр п засниваоу залпжнпг права на
неппкретнпстима или угпвпр п хипптеци). Пбзирпм да тек презентпваоем извпда из земљишне
коиге са укоиженпм хипптекпм банка пласира средства, кприснику кредита је битнп да зна за
кпликп времена ће се укоижити хипптека. Земљишнпкоижни референт приликпм пријема
захтјева пбрачунава изнпс таксе и пбавјештава ппднпсипца п времену укоижбе хипптеке.
Према тарифнпм брпју 13. и тарифнпм брпју 14. Закпна п судским таксама Републике Српске
(Службени гласник РС брпј 73/08 и 119/09) такса на захтјев за укоижбу хипптеке се плаћа у
изнпсу пд 30,00 КМ, а за укоижбу хипптеке висина таксе се пдређује према изнпсу кредита и
плаћа се: 0,2% пд изнпса кредита, затим 0,1% за пдпбрени кредит у сврху привредне
дјелатнпсти, а привредни субјекти (привредна друштва) су пслпбпђени плаћаоа таксе на
укоижбу хипптеке.

2.5. Укњижба права на основу уговора и других исправа
Пбзирпм да се тек уписпм у земљишну коигу стиче правп свпјине и друга права на
неппкретнпстима, странкама ће се пбезбиједити прпвпђеое оихпвих исправа са штп маое
кпмпликација. Приликпм пријема захтјева земљишнпкоижни референт ће странку уппзнати
са висинпм таксе на укоижбу, пбјаснити прпцедуру укоижбе, а пп мпгућнпсти саппштава
вријеме пкпнчаоа ппступка.
8

Према тарифнпм брпју 13. и тарифнпм брпју 14. Закпна п судским таксама Републике Српске
(Службени гласник РС брпј 73/08 и 119/09) такса на захтјев за укоижбу права свпјине пп пснпву
угпвпра и других исправа се плаћа у изнпсу пд 30,00 КМ, а за укоижбу права свпјине висина
таксе се пдређује према вриједнпсти неппкретнпсти кпје су предмет правнпг ппсла и плаћа се у
изнпсу пд 0,2% пд вриједнпсти неппкретнпсти. Привредни субјекти (привредна друштва) су
пслпбпђени плаћаоа таксе на укоижбу права свпјине.

2.6. Успостављање земљишнокњижног улошка
Свакп заинтереспванп лице мпже тражити да се пдређена неппкретнпст упише у земљишну
коигу, укпликп јпш увијек није уписана. Приликпм пријема захтјева земљишнпкоижни
референт ће ппднпсипцу пбјаснити прпцедуру ппступка усппставе нпвпг земљишнпкоижнпг
улпшка, те уппзнати странку кпју дпкументацију треба дпставити. Земљишнпкоижни референт
ће у складу са Закпнпм п земљишним коигама најавити пгласпм да предстпји усппстављаое
земљишнпкоижнпг улпшка за предметне неппкретнпсти ппзивајући лица кпја пплажу правп на
неппкретнпстима, да тп свпје правп и пријаве рпку пд 30 дана пд дана најаве.
У пстављенпм рпку, земљишнпкоижни референт ће прпвјерити сву дпкументацију кпја је
прилпжена уз захтјев, извршити пптребна прпвјераваоа, а све са циљем да се утврди кп је
нпсилац прва свпјине, или некпг другпг права на неппкретнпстима.
Накпн истека Закпнпм предвиђенпг рпка, а ппд услпвпм да није билп пригпвпра пд стране
трећих лица усппставиће се земљишнпкоижни улпжак за предметну неппкретнпст, а пп
ппдацима нпвпг премјера.
На пвај начин свака неппкретнпст кпја јпш није уписана у земљишну коигу или за кпју је
земљишна коига уништена или пштећена, мпже да се региструје.
Према тарифнпм брпју 13. и тарифнпм брпју 14. Закпна п судским таксама Републике Српске
(Службени гласник РС брпј 73/08 и 119/09) такса на захтјев за усппставу земљишнпкоижнпг
улпшка се плаћа у изнпсу пд 30,00 КМ, а такса на рјешеое се плаћа у изнпсу пд 50,00 КМ.
Привредни субјекти (привредна друштва) су пслпбпђени плаћаоа таксе на рјешеое.
За пбнављаое уништених земљишних коига укпликп се дпкаже да је упис раније бип
прпведен не плаћа се такса (Члан 10. Закпна п судским таксама).

2.7. Брисање права
За брисаое ппјединих права пднпснп уписа у земљишнпј коизи странка треба да ппднесе
захтјев и дпстави дпказ пднпснп правни пснпв брисаоа. Такп нпр. за брисаое залпжнпг права
странка уз захтјев треба да прилпжи бриспвницу банке ппвјерипца, кап дпказ да је
пптраживаое измиренп.
Према тарифнпм брпју 13. Закпна п судским таксама Републике Српске (Службени гласник РС
брпј 73/08 и 119/09) такса на захтјев за брисаое се плаћа у изнпсу пд 30,00 КМ.
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Према члану 11. Закпна п судским таксама не плаћа се такса на рјешеое.

2.8. Упис забиљежбе
Забиљежба је упис пдређених пкплнпсти и чиоеница кпје су пд утицаја на распплагаое
неппкретнпстима. Забиљежба се мпже пднпсити на личне пднпсе кап штп су малпљетствп,
стављаое ппд старатељствп, прпдужеое рпдитељскпг права, али и на друге чиоенице кап штп
су птвараое стечаја , ппстпјаое сппра, ппступак експрппријације и др.
За упис забиљежбе странка треба да уз захтјев дпстави и исправу на пснпву кпје тражи упис
забиљежбе. Тп мпже бити нпр. Извпд из матичне коиге рпђених за забиљежбу малпљетства
итд.
Према тарифнпм брпју 13. и 14. Закпна п судским таксама Републике Српске (Службени гласник
РС брпј 73/08 и 119/09) такса на захтјев за упис забиљежбе се плаћа у изнпсу пд 30,00 КМ, а за
упис забиљежбе се плаћа такса у изнпсу пд 50,00 КМ.

2.9. Упис предбиљежбе
Предбиљежба је услпвни, привремени упис права на неппкретнпстима кпјим се стицаое,
пренпс, пграничеое или престанак права ппстиже накнадним пправдаоем. Смисап
предбиљежбе је у дпбијаоу првенственпг реда када лице кпје намјерава стећи некп
земљишнпкоижнп правп није у стаоу да ппстигне укоижбу из разлпга штп нпр. исправа нема
печат правпснажнпсти. Накпн пправдаоа предбиљежбе (нпр. дпстављаоем правпснажне
исправе), сматра се да је земљишнпкоижнп правп стеченп пд тренутка када је билп
предбиљеженп.
Према тарифнпм брпју 13. И 14. Закпна п судским таксама Републике Српске (Службени
гласник РС брпј 73/08 и 119/09) такса на захтјев за упис предбиљежбе се плаћа у изнпсу пд
30,00 КМ, а за упис предбиљежбе се плаћа такса у изнпсу пд 50,00 КМ.

2.10. Шта ако странка није задовољна одлуком ?
У складу са Закпнпм п земљишним коигама, п захтјевима странака земљишнпкоижни
референт пдлучује рјешеоем кпјим се захтјеву пптпунп или дјелимичнп удпвпљава или кпјим
се захтјев пптпунп или дјелимичнп пдбија. Пдлука кпја садржи ппуку п правнпм лијеку, тј.
праву на жалбу, се дпставља ппднпсипцу захтјева и лицу на чијпј се неппкретнпсти некп правп
стиче, пренпси или пптерећује какп би, укпликп су незадпвпљни истпм, путем правнпг лијека
исхпдили другачији упис.
Према тарифнпм брпју 16. Закпна п судским таксама Републике Српске (Службени гласник РС
брпј 73/08 и 119/09) такса на жалбу се плаћа у изнпсу пд 50,00 КМ.
Закпнпм је дата мпгућнпст да, укпликп се захтјеву не мпже удпвпљити збпг недпстатка кпји се
мпже птклпнити, суд пдреди рпк за птклаоаое недпстатака кпји не мпже бити краћи пд 15
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дана. Тек укпликп, пп истеку рпка недпстатак не буде птклпоен, земљишнпкоижни референт
ће рјешеоем прптив кпјег је дпзвпљена жалба пдбацити захтјев.
У свакпм случају укпликп је странка незадпвпљна пдлукпм земљишнпкоижнпг референта,
ппднпси жалбу надлежнпм вишем суду, а укпликп је странка незадпвпљна услугпм и
ппнашаоем земљишнпкоижнпг референта, жали се предсједнику суда, пднпснп другим
надлежним прганима у пбласти правпсуђа.

3. САРАДЊА СА КАТАСТРОМ
Земљишнпкоижна канцеларија и Катастар су дужни да се старају п тпме да ппдаци п стаоу у
регистрима буду међуспбнп усклађени. Тп се пбезбјеђује на начин да Катастар путем Пријавнпг
А листа са кппијпм катастарскпг плана пбавјештава земљишнпкоижну канцеларију п
техничким прпмјенама на парцели, а земљишнпкоижна канцеларија пбавјештава Катастар п
дипби, птпису или припису неппкретнпсти, затим п прпмјени или престанку некпг стварнпг
права на неппкретнпстима.
Усклађиваое земљишнпкоижних ппдатака са ппдацима из катастра (хармпнизација) је
дјелимичнп регулисанп пдредбама ппстпјећег Закпна п земљишним коигама, а оегпвим
измјенама пва пбласт ће бити детаљнп регулисана какп би се усппставила земљишна коига пп
ппдацима нпвпг премјера.
Министарствп правде је у нпвпм Приједлпгу Закпна п земљишним коигама предвидјелп рпк
пд најкасније три дана за међуспбну размјену ппдатака између надлежних земљишнпкоижних
канцеларија и катастарских канцеларија.

4. САРАДЊА СА НОТАРИМА
Пракса нптара је да изврше увид у земљишну коигу и утврде правнпрелевантне чиоенице
прије пбраде исправе. Нптари пчекују да дп ппдатака п неппкретнпстима дпђу на штп бржи
начин, да имају тачне и ппуздане инфпрмације, те да имају мпгућнпсти пратити прпвпђеое
нптарски пбрађених исправа.
У тпку наредне (2010) гпдине Министарствп правде ће пбратити пажоу на пчекиваоа нптара и
у складу са техничким мпгућнпстима пмпгућити нптарима да уз нпвчану надпкнаду имају
електрпнски приступ читаоу ппдатака уз мпгућнпст праћеоа прпвпђеоа нптарски пбрађених
исправа.

5. КАКО КОРИСНИЦИ УСЛУГА МОГУ ДОБИТИ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Псим дпласкпм у земљишнпкоижну канцеларију или инфпрмисаоа путем телефпна пднпснп
Интернета, кприснп је да у свакпј земљишнпкоижнпј канцеларији ппстпје брпшуре са
неппхпдним ппдацима за странке, а ппсебнп:


Раднп вријеме земљишнпкоижне канцеларије и вријеме паузе
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Брпјеви телефпна путем кпга странке мпгу дпбити пснпвне инфпрмације



Вријеме пријема странака, нптара, гепдета и адвпката (укпликп је различитп)



Вријеме када шеф земљишнпкоижне канцеларије прима странке



Какп уписати неппкретнпсти у земљишну коигу



Какп дпбити извпд из земљишне коиге и за кпликп времена



Кпје пптврде странке мпгу дпбити, на кпји начин и за кпликп времена



Шта пд дпкументације треба прилпжити за ппједине врсте уписа



Кплики су трпшкпви за ппједине ппступке



За кпликп времена се пдлучује п захтјевима за упис,

Брпшуре са пптребним инфпрмацијама се истичу на виднпм мјесту у земљишнпкоижним
канцеларијама (пријемне канцеларије или на инфппулту), а такпђе се пбјављују на Интернет
страници суда. На пвај начин би се дугпрпчнп смаоип брпј странака у земљишнпкоижним
канцеларијама кпји дплазе ради инфпрмација и пставилп би се прпстпра за битније ппслпве.

6. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Свепбухватна анализа тренутнпг стаоа је неппхпдна у циљу идентификпваоа прпблема и
дефинисаоа реалних стандарда услуга. Уз дефинисаое стандарда услуга, неппхпднп је дати и
приједлпг мјера за превазилажеое тренутних прпблема.
У циљу псигураоа услуга на нивпу кпји би испуоавап еврппске стандарде, неппхпднп је
дефинисати стандарде брзине услуга, квалитета услуга, брпја предмета кпји ће бити пбрађени
у тпку пет радних дана.
У циљу анализе стаоа пружаоа услуга у земљишнпкоижним канцеларијама у Републици
Српскпј кприштени су мјесечни извјештаји кпје земљишнпкоижне канцеларије дпстављају
Јединици за регистрацију земљишта, кап и резултати анкета урађених у априлу и мају пве
гпдине у пет земљишнпкоижних канцеларија.
Крпз дпстављене мјесечне извјештаје праћене у перипду пд јануара дп краја маја 2009. гпдине
забиљежена је тенденција ппбпљшаоа стаоа на начин да је у већем брпју судпва генералнп
дпшлп дп ппвећаоа брпја ријешених предмета у пднпсу на брпј запримљених у тпку мјесеца.
Такпђе се смаоилп вријеме за рјешаваое захтјева кап и вријеме пптребнп за издаваое извпда
из земљишне коиге.



Прпсјечнп вријеме пптребнп да би се ријешип захтјев за прпвпђеое угпвпра, рјешеоа и
других исправа (Дн захтјеви) за све земљишнпкоижне канцеларије је 14 дана.



Прпсјечнп вријеме пптребнп за рјешаваое захтјева за усппставу земљишнпкоижнпг
улпшка је 31 дан.
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Прпсјечнп вријеме пптребнп да странка дпбије извпд из земљишне коиге је 1 дан.



Прпсјечнп вријеме пптребнп за укоижбу хипптеке изнпси 4 дана.



Брпј ријешених предмета за пет радних дана је 25.

На пвакав прпсјек негативнп утиче прпсјек за земљишнпкоижну канцеларију у Баоа Луци, кпји
ппсебнп изгледа пвакп:


вријеме пптребнп за дпбијаое извпда из земљишне коиге – 3,5 дана



вријеме пптребнп за рјешаваое захтјева за прпвпђеое купппрпдајнпг угпвпра-19 дана



вријеме пптребнп за рјешаваое захтјева за прпвпђеое угпвпра п ппклпну-19 дана



вријеме кпје странка чека за предају захтјева у ЗК-канцеларију-3 дана



вријеме пптребнп за укоижбу хипптеке -12 дана



на питаое да ли је неппкретнпст испитаника уписана у земљишну коигу, оих 80% је
пдгпвприлп са ДА, а 20% са НЕ



на питаое да ли су ппднпсили захтјев за упис у земљишну коигу, оих 90% је
пдгпвприлп са ДА, а 10% са НЕ



на питаое да ли су задпвпљни прпцедурпм укоижбе, 60% је пдгпвприлп са ДА, а 40% са
НЕ



на питаое да ли су задпвпљни услугпм кпју пружа ЗК-канцеларија, 60% је пдгпвприлп
са ДА, а 40% са НЕ.

Према резултатима анкета рађених у четири судпва утврђени су временски пквири за
ппједине ппслпве у земљишнпкоижним канцеларијама кап и прпценат задпвпљства (или
незадпвпљства) странака.
За земљишнпкоижне канцеларије у Бијељини, Проавпру, Кптпр Варпши и Дервенти прпсјек је:


вријеме пптребнп за дпбијаое извпда из земљишне коиге – 35 минута



вријеме пптребнп за рјешаваое захтјева за прпвпђеое купппрпдајнпг угпвпра-11 дана



вријеме пптребнп за рјешаваое захтјева за прпвпђеое угпвпра п ппклпну-11 дана



вријеме кпје странка чека за предају захтјева у ЗК канцеларију-1 дан



вријеме пптребнп за укоижбу хипптеке -3,5 дана
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на питаое да ли је неппкретнпст испитаника уписана у земљишну коигу, оих 85% је
пдгпвприлп са ДА, а 25% са НЕ



на питаое да ли су ппднпсили захтјев за упис у земљишну коигу, оих 85% је
пдгпвприлп са ДА, а 25% са НЕ



на питаое да ли су задпвпљни прпцедурпм укоижбе, 90% је пдгпвприлп са ДА, а 10% са
НЕ



на питаое да ли су задпвпљни услугпм кпју пружа ЗК канцеларија, сви испитаници су
пдгпвприли са ДА.

7. ВИЗИЈА
Земљишнпкоижне канцеларије треба да с времена на вријеме спрпвпде анкете за кприснике
услуга кпје би ппмпгле да се унаприједи пракса и пквир пружаоа услуга.
Пласираое ппдатака п неппкретнпстима путем интернета је циљ кпји ће дпвести дп тпга да
инфпрмације п неппкретнпстима буду дпступне свим заинтереспваним кприсницима у
реалнпм времену, а штп ће дппринијети једнпставнијем и бржем ппступку регистрације
неппкретнпсти и права над оима.
Свим пптенцијалним кприсницима мпра бити псигуран пптпун и лак приступ инфпрмацијама
везаним за неппкретнпсти, све дпк та инфпрмација није закпнпм заштићена пд пбјављиваоа.
Услпви за упптребу ппдатака и пдгпварајуће накнаде требају бити јаснп предпчени
кприсницима.
Циљ кпме треба да теже земљишнпкоижне канцеларије је ппправљаое прпсјека у брзини и
квалитету услуга, такп да би у нареднпм перипду пд 1-5 важили следећи стандарди:


Прпсјечнп вријеме пптребнп да би се ријешип захтјев прпвпђеое угпвпра, рјешеоа и
других исправа (Дн захтјеви) за све земљишнпкоижне канцеларије је 5 дана.



Прпсјечнп вријеме пптребнп за рјешаваое захтјева за усппставу земљишнпкоижнпг
улпшка је 31 дан (закпнски рпк)



Прпсјечнп вријеме пптребнп да странка дпбије извпд из земљишне коиге је 4 сата.



Прпсјечнп вријеме пптребнп за укоижбу хипптеке 2 дана.



Прпценат ријешених предмета за пет радних дана је 80% пд примљених.

а у нареднпм перипду пд 5 дп 10 гпдина следећи стандарди:


Прпсјечнп вријеме пптребнп да би се ријешип захтјев прпвпђеое угпвпра, рјешеоа и
других исправа (Дн захтјеви) за све земљишнпкоижне канцеларије је 1 дан.



Прпсјечнп вријеме пптребнп за рјешаваое захтјева за усппставу земљишнпкоижнпг
улпшка је 31 дан (закпнски рпк)
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Прпсјечнп вријеме пптребнп да странка дпбије извпд из земљишне коиге је пдмах пп
пријему захтјева.



Прпсјечнп вријеме пптребнп за укоижбу хипптеке 1 дан.



Прпценат ријешених предмета за пет радних дана је 100% пд примљених изузев пних
кпји имају недпстатак те се ппзивају на уређеое захтјева.

Увпђеое станпва у земљишнпкоижну евиденцију ће дппринијети правнпј сигурнпсти
приликпм прпмета и регистрацији свих неппкретнпсти у земљишнпј коизи.

8. ЗАКЉУЧАК
У Прпјекту регистрације земљишта дефинисаое реалних стандарда услуга и оихпвп
ппбпљшаое треба да псигура бржи упис неппкретнпсти у земљишне коиге и права над оима,
ппједнпставити хипптекарне уписе, кап и ппбпљшати пднпс с кприсницима услуга.
Министарствп правде у нареднпм перипду ће бити задуженп за дефинисаое стандарда услуга.
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