ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се подносиоци захтева за озакоњење/легализацију
објеката и лица овлашћена за израду елабората геодетских радова да су
обавезни да приликом доставе техничке документације, поред примерака
у папирном облику, предају и примерак елабората геодетских
радова (копија плана са уписаном висином слемена) у електронском
формату.
Елаборати геодетских радова достављају се у електронском формату
прописаном подзаконским актом који уређује обједињену процедуру за издавање
грађевинске дозволе и стандардима описаним у корисничком упутству из члана 3.
став 3. Уредбе о начину достављања докумената у поступку уписа у катастар и
начину издавања извода из катастра електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.
50/2018) и оверавају се квалификованим електронским потписом, односно
квалификованим електронским печатом, у складу са законом који уређује
електронски документ.
Елаборати и студије припремају се у .pdf формату и електронски се
потписују.
Документи који су изворно настали у аналогном облику дигитализују се
скенирањем. Скенирање се врши у колору у 24-битној палети боја коришћењем
резолуције од 200dpi (тачака по инчу). Формат документа у којем се снима резултат
скенирања је PDF/A. Скенирање се врши тако што се све стране једног документа
снимају заједно као један електронски документ.
Закон о поступку уписа у катастар непокретности и чланом 27 прописује
форму докумената који се достављају преко е-шалтера.
и то:

Документи који се достављају морају бити у форми електронског документа,

1) електронског документа који је изворно настао у електронском облику;
2) електронског преписа документа који је изворно настао у папирној форми,
а који је издавалац сачинио и у форми електронског документа;
3) дигитализованог документа издатог у папирној форми, чију је истоветност
електронским
потписом,
односно
оригиналу
својим
квалификованим
квалификованим електронским печатом потврдио јавни бележник у вршењу својих
јавних овлашћења;
4) дигитализованог документа издатог у папирној форми, чију је истоветност
оригиналу
својим
квалификованим
електронским
потписом,
односно
квалификованим електронским печатом потврдило овлашћено лице јединице
локалне самоуправе.
Елаборате и студије оверавају лица која су их израдила. Електронско
потписивање врши се након креирања електронског документа у прописаном
формату (.pdf).
Електронско потписивање елабората или студија врши:
1) одговорно лице израђивача елабората или студије (предузетника, односно
правног лица које је израдило елаборат или студију);
2) овлашћено лице које је израдило елаборат или студију.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за озакоњење

