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Редакцијски пречишћен текст 

 

ЗАКОН 

о републичким административним таксама 

“Службени гласник РС”, бр. 43 од 22. априла 2003, 51 од 15. маја 2003 - исправка, 61 

од 18. јула 2005, 101 од 21. новембра 2005. - др. закон, 5 од 22. јануара 2009, 54 од 17. 

јула 2009, 50 од 8. јула 2011, 93 од 28. септембра 2012, 65 од 25. јула 2013 - др. закон, 

83 од 3. октобра 2015, 112 од 30. децембра 2015, 113 од 17. децембра 2017, 3 од 12. 

јануара 2018 - исправка, 95 од 8. децембра 2018. 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: 

Закон о измени Закона о републичким административним таксама ("Службени 

гласник РС", број 95/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, односно 16. децембра 2018. године, а 

примењује се од 1. јануара 2019. године. (види члан 2. Закона – 95/2018-238) (текст 

закона пре измене из броја 95/2018 можете погледати са десне стране у делу 

"Верзије пречишћеног текста). 

Динарски износи такси из Одељка А  Тарифе усклађују се годишње, са годишњим  

индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове 

статистике. Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, 

објављује усклађене динарске износе. Усклађени динарски износи објављени су у 

„Службеном гласнику РС“, бр. 53 од 14. маја 2004,  42 од 19. маја 2005, 42 од 20. маја 

2006, 47 од 23. маја 2007, 54 од 23. маја 2008, 35 од 26. маја 2010, 70 од 23. 

септембра 2011, 55 од 1. јуна 2012, 47 од 29. маја 2013, 57 од 30. маја 2014, 45 од 22. 

маја 2015, 50 од 3. јуна 2016, 61 од 23. јуна 2017, 50 од 29. јуна 2018. 

  

  

XXVII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

Тарифни број 215а* 

За активну геодетску референтну основу – AGROS, и то:*  

1) за AGROS RTK (центиметарска течност):*  

(1) за дан Flate Rate (паушал)* 1.160** 

(2) за месец Flate Rate (паушал)* 19.110** 

(3) за три месеца Flate Rate (паушал)* 42.450** 

(4) за шест месеци Flate Rate (паушал)* 74.290** 

(5) за 12 месеци Flate Rate (паушал)* 105.080** 

2) за 12 месеци AGROS DGPS (суб-метарска течност) – Flate 25.470** 
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Rate (паушал)* 

3) за сат AGROS RTK – накнадна обрада интервал испод 30 

sec* 
1.100** 

4) за сат AGROS RTK – Сервис за пољопривредне и 

грађевинске машине:* 
 

(1) за месец Flate Rate (паушал)* 15.660** 

(2) за 12 месеци Flate Rate (паушал)* 34.440** 

5) за сат AGROS DGPS – накнадна обрада интервал од 30 

sec. и већи* 
660** 

6) за сат AGROS RTK – генерисање и достављање RINEX 

фајлова* 
1.450** 

7) за сат AGROS DGPS – генерисање и достављање RINEX 

фајлова* 
840** 

8) за сат AGROS RTK – генерисање и достављање 

архивских RINEX фајлова* 
1.660** 

9) за сат AGROS DGPS – генерисање и достављање 

архивских RINEX фајлова* 
970** 

10) за AGROS аутоматску накнадну обраду:*  

(1) за сат GPS RINEX 30 sec, пет перманентних станица, 

прецизне ефемериде* 
660** 

(2) за сат GPS RINEX различит од 30 sec, додатно* 50** 

(3) за сат више од 5 перманентних станица, додатно* 50** 

(4) за сат брзе или ултрабрзе ефемериде, додатно* 50** 

11) за обраду података на захтев корисника:*  

(1) за један генерисани сат за обраду* 1.450** 

(2) за један сат утрошен за обраду* 130** 

12) за комплетан извештај о коришћењу AGROS мреже по 

захтеву корисника, на месечном нивоу* 
3.160** 

За издавање података о тачкама геодетске основе, и то:*  

1) за тачку Просторне референтне мреже Републике 

Србије* 
1.570** 

2) за тачку Просторне локалне референтне мреже * 1.570** 

3) за тачку Државне тригонометријске мреже* 1.040** 

4) за тачку Градске тригонометријске мреже* 1.040** 



5) за полигонометријске, полигонске, линијске и мреже 

оријентационих (везаних) тачака:* 
 

(1) за тачку координата x, y* 400** 

(2) за тачку надморске висине* 130** 

(3) за тачку описа положаја* 100** 

6) за тачку Државне нивелманске мреже* 890** 

7) за тачку Градске нивелманске мреже* 890** 

8) за тачку Основне гравиметријске мреже* 4.700** 

За обраду података, и то:*  

1) за тачку трансформације координата etrf 2.000-gk за 

тачке геодетских мрежа (7p+grid)* 
100** 

2) за тачку трансформације координата etrf 2.000-gk за 

граничне (детаљне) тачке (7p+grid)* 
10** 

3) за тачку рачунања ундулације геоида за тачке геодетских 

мрежа (sqm 2.011)* 
80** 

4) за тачку рачунања ундулације геоида за граничне 

(детаљне) тачке (sqm 2.011)* 
10** 

5) за 12 месеци коришћења софтвера за трансформацију 

координата etrf 2.000-gk и рачунање ундулације геоида из 

геоидног модела (sqm 2.011)* 

15.660** 

За обнову тачака геодетске основе, и то:*   

1) за тачку астрономско-геодетске, тригонометријске и 

референтне мреже* 
58.380** 

2) за тачку гравиметријске мреже* 26.240** 

3) за тачку – полигонометријску, оријентациону (везну) и 

полигонску* 
34.350** 

4) за репер нивелмана високе тачности и прецизног 

нивелмана* 
40.870** 

5) за репер градске нивелманске мреже и генералног 

нивелмана* 
21.880** 

НАПОМЕНА:*  

Таксе прописане у ставу 1. овог тарифног броја односе се 

на један ГПС пријемник по једном корисничком налогу.* 
 

За сваки наредни ГПС пријемник, када се користи активна 

геодетска референтна основа из става 1. тачка 1) подтачка 

(5) и тачка 2) овог тарифног броја, по једном корисничком 

 



налогу, плаћа се такса у износу умањеном за 10% од 

прописане таксе.* 

За једанаести и за сваки наредни ГПС пријемник, по једном 

корисничком налогу, плаћа се такса која је прописана за 

десети ГПС пријемник. * 

 

Такса из става 2. овог тарифног броја не плаћа се за увид у 

податке о врсти и броју тачке геодетске основе, односно о 

приближном положају тачке геодетске основе.* 

 

Координате за тражену тачку геодетске основе из става 2. 

овог тарифног броја издају се у свим датумима у којима је 

тачка срачуната.* 

 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215б* 

За издавање података премера, и то за:*   

1) координате граничних тачака (x, y), односно извод из 

записника геодетског мерења, по граничној тачки* 
70** 

2) копију скице или фотоскице, за све размере премера, по 

катастарској парцели* 
450** 

3) фотокопију индикационе скице формата А3* 370** 

4) копију скице геодетске основе (полигонска, 

нивелманска, мрежа оријентационих тачака) у аналогном 

или растерском облику формата Б1* 

1.190** 

5) збирни преглед површина и катастарског прихода по 

културама и класама и неплодним површинама, за једну 

катастарску општину* 

530** 

6) податак о катастарској култури и класи за најближу 

парцелу исте катастарске културе, за једну катастарску 

парцелу* 

590** 

За издавање података катастра непокретности, и то:*  

1) катастарски план у аналогном облику, по dm²* 640** 

2) катастарски план у растерском (геореференцираном) 

облику, по dm² * 
620** 

3) катастарски план у векторском облику, по dm²* 1.280** 

4) алфанумеричке податке из базе података катастра 

непокретности на дигиталном медију, према специфичном 
10** 



захтеву, по непокретности* 

За издавање исправа, и то:*  

1) за лист непокретности:*  

(1) до 50 страна формата А4* 900** 

(2) за сваку следећу страну формата А4* 70** 

2) за копију плана катастарске парцеле:*  

(1) за једну катастарску парцелу * 740** 

(2) за сваку следећу суседну катастарску парцелу* 310** 

3) за уверење о подацима последњег стања у катастру 

непокретности* 
640** 

4) за уверење о променама на непокретности:*  

(1) за првобитно стање* 640** 

(2) за сваку промену* 210** 

5) за уверење о идентификацији катастарске парцеле у 

односу на претходни премер:* 
 

(1) за једну катастарску парцелу* 630** 

(2) за сваку следећу катастарску парцелу* 260** 

6) за уверење о удаљености објекта у којем се приређују 

игре на срећу од зграде образовних установа (основних и 

средњих школа)* 

2.080** 

7) за уверење о поседовању непокретности на територији 

Републике Србије* 
340** 

8) за извештај о поседовању непокретности на територији 

Републике Србије, за више лица у оквиру једног захтева:* 
 

(1) до десет лица* 340** 

(2) за свако следеће лице* 30** 

За геодетске радове на терену, и то:*  

1) за промену на земљишту насталу реализацијом пројекта 

парцелације/препарцелације за потребе формирања нове 

катастарске парцеле, по парцели новог стања * 

10.620** 

2) за промену на земљишту насталу реализацијом пројекта 

парцелације/препарцелације за потребе експропријације: * 
 

(1) до 100 преломних тачака експропријационе линије и 

пресечних тачака са границом катастарске парцеле, по 
310** 



тачки* 

(2) за сваку следећу преломну тачку експропријационе 

линије и пресечну тачку са границом катастарске парцеле* 
210** 

3) за промену на земљишту насталу деобом парцеле 

(условна деоба и деоба према фактичком стању):* 
 

(1) за две парцеле новог стања * 12.730** 

(2) за сваку следећу парцелу новог стања* 4.240** 

4) за промену насталу изградњом или доградњом објекта:*  

(1) за објекат површине до 150 m² у основи* 11.140** 

(2) за објекат површине преко 150 до 500 m² у основи* 12.730** 

(3) за објекат површине преко 500 m² у основи* 15.920** 

5) за мерење посебног дела објекта (етажирање), по m²* 70** 

6) за промену на терену насталу уклањањем објекта или 

дела објекта, по објекту/делу објекта* 
2.130** 

7) за утврђивање катастарске културе и класе земљишта:*  

(1) за парцелу до 1 ha* 10.620** 

(2) за парцелу од 1 ha до 3 ha* 16.980** 

(3) за парцелу од 3 ha до 8 ha* 31.840** 

(4) за парцелу од 8 ha до 15 ha* 50.940** 

(5) за парцелу преко 15 ha, за сваки следећи хектар* 1.060** 

8) за премеравање катастарске парцеле у поступку 

утврђивања катастарске културе и класе, по делу парцеле 

новог стања* 

3.710** 

9) за обнову границе катастарске парцеле површине:*  

(1) до 30 ари* 10.290** 

(2) веће од 30 ари, за сваки следећи ар* 110** 

10) за обнову границе катастарске парцеле путева, пруга, 

канала или других уских парцела:* 
 

(1) за парцелу дужине до 100 m* 10.290** 

(2) за сваки метар преко 100 m* 70** 

11) за идентификацију парцеле са увиђајем на терену, по 

парцели* 
2.980** 

За провођење промена у бази података катастра 

непокретности, и то:* 
 



1) за промену на земљишту насталу деобом парцеле:*  

(1) за две парцеле новог стања* 4.050** 

(2) за сваку следећу парцелу новог стања* 1.520** 

2) за промену на земљишту насталу спајањем парцела:*  

(1) за две парцеле старог стања* 2.020** 

(2) за сваку следећу парцелу старог стања* 810** 

3) за промену насталу:*  

(1) изградњом објекта, са уписом имаоца права на објекту* 5.570** 

(2) доградњом објекта, са уписом имаоца права на 

дограђеном делу објекта* 
5.570** 

(3) доградњом објекта, са уписом права на дограђеном 

делу у корист досадашњег имаоца права на објекту* 
2.530** 

4) за промену насталу изградњом гараже површине до 30 

m² трафостанице волтаже 10/04 или 20/04 или помоћног 

објекта површине до 50 m², са уписом имаоца права * 

2.530** 

5) за упис посебног дела објекта, са уписом имаоца права:*  

(1) за један посебан део објекта * 4.550** 

(2) за сваки следећи посебан део објекта, у истом поступку* 1.520** 

6) за упис објекта или посебног дела објекта, са уписом 

сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних 

супружника, као и са уписом права у корист особа са 

инвалидитетом* 

300** 

7) за упис гаражног места, са уписом имаоца права* 2.020** 

8) за упис новоформираног посебног дела објекта насталог 

деобом или спајањем посебних делова објекта* 
2.020** 

9) за промену насталу:*  

(1) уклањањем објекта* 810** 

(2) уклањањем дела објекта* 2.020** 

(3) деобом објекта* 2.530** 

10) за промену начина коришћења земљишта, по парцели* 2.020** 

11) за промену начина коришћења земљишта утврђену 

премеравањем, по делу парцеле* 
5.300** 

12) за промену имаоца права на непокретности:*  

(1) на основу једне исправе* 5.060** 



(2) за сваку следећу исправу којом се доказује правни 

континуитет у односу на уписаног имаоца права* 
1.520** 

13) за промену имаоца права на непокретности – упис 

сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних 

супружника, као и упис права у корист особа са 

инвалидитетом, по захтеву* 

300** 

14) за промену врсте права или облика својине на 

непокретности, по захтеву* 
3.040** 

15) за упис права својине већ уписаног држаоца, по 

захтеву* 
2.530** 

16) за упис хипотеке којом се обезбеђује потраживање у 

износу:* 
 

(1) до 6.000.000,00 динара* 21.230** 

(2) од 6.000.000,00 до 30.000.000,00 динара * 53.070** 

(3) од 30.000.000,00 до 60.000.000,00 динара* 106.140** 

(4) преко 60.000.000,00 динара* 159.200** 

17) упис стварних и личних службености* 2.230** 

18) за упис уговорног права прече куповине, права откупа 

и права прекупа или права закупа, по исправи* 
3.500** 

19) за упис забележбе:*  

(1) постојања уговора о доживотном издржавању, по 

исправи* 
3.040** 

(2) које се односе на личност, по исправи* 740** 

(3) које се односе на непокретности, по исправи* 3.500** 

20) за брисање уписа:*  

(1) хипотеке, по исправи* 3.500** 

(2) стварних и личних службености, по исправи* 690** 

(3) уговорног права прече куповине, права откупа и права 

прекупа и права закупа, по исправи* 
860** 

(4) забележбе, по исправи* 860** 

21) за промену података о уписаном имаоцу права (за 

физичка лица: име и презиме, пребивалиште и адреса; за 

правна лица: назив и седиште), по захтеву* 

530** 

22) за промену података о уписаној хипотеци (поверилац, 

дужник, непокретност, рок отплате, каматна стопа, грејс 

период, валута), по хипотеци* 

2.760** 



23) за промену података о уписаном објекту, односно 

посебном делу објекта (намена, површина, структура), по 

објекту/посебном делу објекта* 

830** 

  

НАПОМЕНА:*  

Ако се у истом поступку врши спајање и деоба парцела, 

плаћа се такса из става 5. тачка 1) овог тарифног броја. * 
 

У износ таксе из става 5. тач. 3), 4) и 9) овог тарифног броја 

урачунати су и трошкови промене начина коришћења 

земљишта.* 

 

У износ таксе из става 5. тач. 1)–9), 12), 13), 14) и 15) овог 

тарифног броја урачунати су и трошкови евентуалног 

уписа, односно брисања забележби по службеној 

дужности.* 

 

Такса из става 5. тачка 12) подтачка (1) овог тарифног броја 

не плаћа се за:* 
 

1) упис по основу исправе о враћању непокретности у 

складу са законом, која је одузета по ранијим прописима;* 
 

2) упис по основу решења о наслеђивању.*  

Такса из става 5. тачка 14) овог тарифног броја не плаћа се 

по основу претварања права коришћења у право својине 

ако је обвезник у складу са законом стекао право својине 

на грађевинском земљишту без накнаде.* 

 

У износ таксе из става 5. тачка 15) овог тарифног броја 

урачунати су и трошкови евентуалне промене правног 

статуса објекта.* 

 

Ако је вредност потраживања из става 5. тачка 16) овог 

тарифног броја изражена у страној валути, прерачунавање 

у динарски износ врши се по средњем курсу Народне 

банке Србије на дан подношења захтева.* 

Ако се ради обезбеђења једног потраживања хипотека 

уписује на више непокретности, без обзира да ли 

припадају истом или различитим власницима, плаћа се 

такса за једну (заједничку) хипотеку из става 5. тачка 16) 

овог тарифног броја.* 

Ако се хипотека уписује ради обезбеђења потраживања 

која су настала из више правних послова – уговора, а која 

су кумулативно повезана тако да хипотека не може 

престати ако се намири само једно од тих потраживања, 

већ сва потраживања морају бити намирена у потпуности, 

 



плаћа се такса за једну (заједничку) хипотеку из става 5. 

тачка 16) овог тарифног броја.* 

Ако се хипотеком обезбеђује више самосталних, 

независних потраживања, плаћа се такса за више 

хипотека.* 

 

У износ таксе из става 5. тачка 19) подтачка (3) овог 

тарифног броја урачунати су и трошкови евентуалног 

брисања претходно уписане забележбе која се односи на 

правни статус објекта.* 

 

За упис државине у катастар непокретности плаћају се 

таксе из става 5. овог тарифног броја за упис права.* 
 

За упис предбележбе плаћају се таксе из става 5. овог 

тарифног броја за упис одговарајућег стварног права на 

непокретности, у ком случају су у износ таксе урачунати и 

трошкови уписа оправдања или брисања предбележбе.* 

 

Такса из става 5. овог тарифног броја не плаћа се у 

поступку излагања на јавни увид података о 

непокретностима и стварним правима на њима.* 

 

Таксе из ст. 2, 3. и 5. овог тарифног броја примењиваће се 

и у катастарским општинама у којима је још увек на снази 

катастар земљишта.* 

 

Ако се радња врши у поступку вештачења, износ таксе из 

става 4. овог тарифног броја увећава се за 100%.* 
 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215в* 

За издавање уверења и извештаја, из адресног регистра, и 

то:* 
 

1) за уверење о кућном броју, по објекту* 640** 

2) за уверење о променама назива улице, односно трга, по 

улици/тргу* 
640** 

3) за списак улица, односно тргова, до десет улица/тргова* 50** 

4) за списак улица, односно тргова са кућним бројевима, 

до десет кућних бројева* 
30** 

5) за геореференцирани преглед назива улица, односно 

тргова и кућних бројева у дигиталном облику, до десет 

кућних бројева* 

30** 



6) за геореференцирани преглед назива улица, односно 

тргова у дигиталном облику, до десет улица/тргова* 
50** 

За провођење промена у бази података адресног регистра, 

и то за утврђивање кућног броја* 
2.730** 

НАПОМЕНА:*  

У износ таксе из става 1. тачка 1) овог тарифног броја 

урачунати су и трошкови који се односе на податке о 

евентуалним променама назива улице, односно трга и 

кућног броја.* 

 

Ако обвезник таксе једним захтевом тражи више података 

из става 1. тач. 3), 4), 5) и 6) овог тарифног броја, укупно 

утврђени износ таксе умањује се за:* 

 

1) 15% – од 5.000 до 50.000 кућних бројева; *  

2) 30% – преко 500.000 кућних бројева;*  

3) 15% – од 500 до 1.000 улица; *  

4) 30% – преко 1.000 до 10.000 улица. *  

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215г* 

За издавање података регистра просторних јединица, за 

границе просторних јединица у дигиталном облику, и то:* 
 

1) за Републику, по полигону* 3.390** 

2) за аутономну покрајину, по полигону* 1.360** 

3) за управни округ, по полигону* 1.010** 

4) за катастарски срез, по полигону* 680** 

5) за град, по полигону* 680** 

6) за општину, по полигону* 400** 

7) за насељено место, по полигону* 40** 

8) за катастарску општину, по полигону* 40** 

9) за месну заједницу, по полигону* 30** 

10) за статистички круг, по полигону* 20** 

11) за пописни круг, по полигону* 10** 

12) за границе свих општина, градова, управних округа и 55.730** 



аутономних покрајина у Републици* 

13) за границе свих просторних јединица у Републици* 347.830** 

14) за границе свих просторних јединица у аутономној 

покрајини* 
140.160** 

15) за границе свих просторних јединица у управном 

округу* 
104.360** 

16) за границе свих просторних јединица у општини* 41.740** 

17) за границе управних округа, по теми* 10.430** 

18) за границе катастарских срезова, по теми* 27.130** 

19) за границе градова, по теми* 9.390** 

20) за границе општина, по теми* 38.620** 

21) за границе насељених места, по теми* 69.400** 

22) за границе катастарских општина, по теми* 84.550** 

23) за границе месних заједница, по теми* 57.400** 

24) за границе статистичких кругова, по теми* 125.230** 

25) за границе пописних кругова, по теми* 187.850** 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215д* 

За издавање података премера водова, и то за:*  

1) координате граничних тачака (x, y), односно извод из 

записника геодетског мерења, по граничној тачки* 
70** 

2) за копију скице мерења појединог вода, по метру (m)* 10** 

За издавање података катастра водова, и то:*  

1) катастарски план водова у аналогном облику, по dm²* 740** 

2) катастарски план водова у растерском 

(геореференцираном) облику, по dm²* 
720** 

3) катастарски план водова у векторском облику, по dm²* 1.280** 

За издавање исправа, и то за:*  

1) лист водова – за један вод* 860** 

2) лист водова – за имаоца права на воду:*  



(1) за један вод* 860** 

(2) за сваки следећи вод* 330** 

3) копију катастарског плана водова, по dm²* 740** 

4) уверење о подацима последњег стања у катастру 

водова* 
640** 

За геодетске радове на терену, и то за:*  

1) геодетско мерење вода:*  

(1) за вод дужине до 50 m* 8.490** 

(2) за сваки метар вода преко 50 m дужине* 90** 

2) геодетско мерење прикључка на вод:*  

(1) за прикључак дужине до 50 m* 5.520** 

(2) за сваки метар прикључка преко 50 m дужине* 90** 

3) обнову (обележавање) линије вода према подацима 

катастра водова:* 
 

(1) за вод дужине до 100 m* 4.560** 

(2) за сваки метар вода преко 100 m дужине* 40** 

За провођење промена у бази података катастра водова, и 

то за:* 
 

1) упис графичких података о воду (картирање), по метру* 30** 

2) упис графичких података о прикључку на вод 

(картирање), по прикључку* 
1.800** 

3) појединачни упис надземних објеката (антенски стубови, 

релеји, ТТ стубови и др.) који се приказују тачкастим 

симболом* 

1.700** 

4) упис алфанумеричких података о воду са уписом имаоца 

права, по захтеву* 
10.620** 

5) промену имаоца права на воду:*  

(1) на основу једне исправе* 8.920** 

(2) за сваку следећу исправу којом се доказује правни 

континуитет у односу на уписаног имаоца права* 
2.080** 

6) упис права својине већ уписаног држаоца, по захтеву* 4.240** 

7) промену алфанумеричких података о воду* 1.060** 

8) промену података о уписаном имаоцу права (назив и 

седиште), по захтеву* 
530** 



9) брисање вода* 1.060** 

НАПОМЕНА:*  

Ако је за геодетско мерење водова неопходно извршити 

њихово откривање уз помоћ трагача, износ таксе из става 

4. овог тарифног броја увећава се за 100%.* 

 

Ако се радња врши у поступку вештачења, износ таксе из 

става 4. овог тарифног броја увећава се за 100%.* 
 

Ако се откривање вода врши откопавањем, износ таксе из 

става 4. овог тарифног броја увећава се за 150%.* 
 

Ако се истовремено врши геодетско мерење вода и 

прикључака на вод (један елаборат геодетских радова) 

плаћа се такса из става 4. тачка 1) овог тарифног броја.* 

 

За радње за које није прописана такса у ставу 5. овог 

тарифног броја, плаћа се такса из Тарифног броја 215б 

став 5. * 

 

Када се вод (један или више) накнадно полаже у исти канал 

или кабловицу, за провођење промена у бази података 

катастра водова плаћа се такса из става 5. овог тарифног 

броја.* 

 

Ако су истовремено геодетски мерени вод и прикључци на 

вод (један елаборат геодетских радова) плаћа се такса из 

става 5. тачка 1) овог тарифног броја.* 

 

За упис државине у катастар водова плаћа се такса из 

става 5. овог тарифног броја за упис права.* 
 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215ђ* 

За издавање аерофотограметријских снимака, и то:*  

1) за аерофотограметријске „frame” снимке са четири 

канала боје, до 500 снимака:* 
 

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm* 8.480** 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm* 6.880** 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm* 5.690** 

2) за аерофотограметријске „frame” снимке са три канала 

боје, до 500 снимака:* 
 

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm* 7.630** 



(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm* 6.190** 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm* 5.120** 

3) за аерофотограметријске „frame” снимке са четири 

канала боје, од 500 до 5.000 снимака:* 
 

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm* 5.930** 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm* 4.820** 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm* 3.990** 

4) за аерофотограметријске „frame” снимке са три канала 

боје, од 500 до 5.000 снимака:* 
 

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm* 5.340** 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm* 4.330** 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm* 3.580** 

5) за аерофотограметријске „frame” снимке са четири 

канала боје, преко 5.000 снимака:* 
 

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm* 4.240** 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm* 3.440** 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm* 2.840** 

6) за аерофотограметријске „frame” снимке са три канала 

боје, преко 5000 снимака:* 
 

(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm* 3.820** 

(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm* 3.100** 

(3) за снимак резолуције веће од 20 cm* 2.560** 

7) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, до 1.000 

km²:* 
 

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km²* 3.750** 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km²* 1.990** 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km²* 940** 

8) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, од 1.000 

до 40.000 km²:* 
 

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km²* 2.630** 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km²* 1.400** 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km²* 660** 

9) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, преко 

40.000 km²:* 
 



(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km²* 1.880** 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km²* 990** 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km²* 470** 

10) за скенирани аерофотограметријски снимак, црно-бели* 4.140** 

За издавање ортофотоа, и то:*  

1) за дигитални ортофото, до 1.000 km²:*  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km²* 2.970** 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km²* 1.740** 

(3) за један km² резолуције веће од 20 cm, по km²* 950** 

2) за дигитални ортофото, од 1.000 до 40.000 km²:*  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km²* 2.070** 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km²* 1.220** 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km²* 670** 

3) за дигитални ортофото, преко 40.000 km²:*  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km²* 1.480** 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km²* 870** 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km²* 480** 

4) за дигитални „true” ортофото, до 1.000 km²:*  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km²* 4.400** 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km²* 2.630** 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km²* 1.360** 

5) за дигитални „true” ортофото, од 1.000 до 40.000 km²:*  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km²* 3.090** 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km²* 1.840** 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km²* 950** 

6) за дигитални „true” ортофото, преко 40.000 km²:*  

(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km²* 2.210** 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km²* 1.320** 

(3) резолуције веће од 20 cm, по km²* 680** 

7) за оверену копију ортофотоа – штампани облик, колор, 

папир, по dm²* 
370** 



За издавање дигиталног модела терена, и то:*  

1) за дигитални модел терена, до 1.000 km²:*  

(1) за дигитални модел терена, димензија грида 1 m, 

тачности ±15 cm, по km²* 
10.450** 

(2) за дигитални модел терена, димензија грида 5 m, 

тачности ± 40 cm, по km² * 
3.760** 

(3) за дигитални модел терена, димензија грида 10 m, 

тачности ± 80 cm, по km²* 
2.520** 

(4) за дигитални модел терена, димензија грида 25 m, 

тачности ±1,6 m, по km²* 
1.600** 

2) за дигитални модел терена, од 1.000 до 40.000 km²*  

(1) за дигитални модел терена, димензија грида 1 m, 

тачности ±15 cm, по km²* 
7.320** 

(2) за дигитални модел терена, димензија грида 5 m, 

тачности ± 40 cm, по km²* 
2.630** 

(3) за дигитални модел терена, димензија грида 10 m, 

тачности ± 80 cm, по km²* 
1.760** 

(4) за дигитални модел терена, димензија грида 25 m, 

тачности ±1,6 m, по km²* 
1.120** 

3) за дигитални модел терена, преко 40.000 km²:*  

(1) за дигитални модел терена, димензија грида 1 m, 

тачности ±15 cm, по km²* 
5.220** 

(2) за дигитални модел терена, димензија грида 5 m, 

тачности ± 40 cm, по km²* 
1.880** 

(3) за дигитални модел терена, димензија грида 10 m, 

тачности ± 80 cm, по km²* 
1.260** 

(4) за дигитални модел терена, димензија грида 25 m, 

тачности ±1,6 m, по km²* 
800** 

За издавање основне државне карте (ОДК), топографских 

карата и основног топографског модела (ОТМ), и то:* 
 

1) за основну државну карту размере 1:5.000 или 1:10.000 

(аналогни облик), по листу карте* 
2.630** 

2) за топографску карту размере 1:20.000 (аналогни облик), 

по листу карте* 
2.970** 

3) за основну државну карту размере 1:5.000 или 1:10.000 

(геореференцирана), по листу карте* 
2.460** 



4) за топографску карту размере 1:20.000 

(геореференциране), по листу карте* 
2.770** 

5) за основни топографски модел за размеру 1:5.000 

(векторски облик):* 
 

(1) за све теме, по km²* 4.740** 

(2) за тему Рељеф, по km²* 800** 

(3) за тему Објекти, по km²* 1.040** 

(4) за тему Саобраћај, по km²* 1.040** 

(5) за тему Хидрографија, по km²* 800** 

(6) за тему Земљишни покривач, по km²* 620** 

(7) за тему Географска и друга имена и ознаке, по km²* 430** 

6) за основни топографски модел за размеру 1:20.000 

(векторски облик):* 
 

(1) за све теме, по km²* 760** 

(2) за тему Рељеф, по km²* 130** 

(3) за тему Објекти, по km²* 160** 

(4) за тему Саобраћај, по km²* 160** 

(5) за тему Хидрографија, по km²* 130** 

(6) за тему Земљишни покривач, по km²* 100** 

(7) за тему Географска и друга имена и ознаке, по km²* 70** 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215е* 

За издавање зидних географских и тематских карата, и то:*  

1) свет, географска карта (198 x 134 cm)* 4.240** 

2) свет, политичко-географска карта (138 х 99 cm)* 3.190** 

3) источна полулопта, географска карта (99 х 142 cm)* 3.190** 

4) запaдна полулопта, географска карта (99 х 143 cm)* 3.190** 

5) Европа, географска карта (158 х 136 cm)* 3.710** 

6) Средоземље, географска карта (132 х 88,5 cm)* 2.340** 

7) Азија, географска карта (141 x 136 cm)* 4.240** 



8) Африка, географска карта (134,5 х 139 cm)* 4.240** 

9) Северна Америка, географска карта (97,5 x 136 cm)* 3.190** 

10) Јужна Америка, географска карта (94 x 135 cm)* 3.190** 

11) Аустралија и Океанија, географска карта (162 x 137 cm)* 3.710** 

12) Балканско полуострво, географска карта (98 x 118 cm)* 2.340** 

13) Србија, географска карта (128 x 174 cm)* 3.710** 

14) Црна Гора, географска карта (97,5 x 138,5 cm)* 3.190** 

15) Војводина, географска карта (121 x 99 cm)* 3.190** 

16) Београд, зидни план (152 x 207 cm)* 6.370** 

17) Београд, фотокарта (186 x 198 cm)* 8.490** 

18) Босна и Херцеговина, географска карта (106 x 99 cm)* 2.650** 

19) административна карта Србије (116 x 168 cm)* 4.240** 

20) тематске карте – Геомагнетска карта СР Југославије у 

формату до А3 за одређену епоху (после 1960. године)* 
4.240** 

21) тематске карте – Геомагнетска карта Србије за одређену 

епоху у формату до А3 за одређену епоху (после 1960. 

године)* 

4.240** 

За издавање зидних историјских карата, и то:*  

1) Српске земље од IX до XII века* 2.650** 

2) Српске земље у другој половини XII и првој половини 

XIII века* 
2.650** 

3) Србија 1282–1321. године* 2.650** 

4) Српске државе половином XIV века* 2.650** 

5) Српске државе и области 1356–1371. године* 2.650** 

6) Српске државе и области 1373–1395. године* 2.650** 

7) Српска деспотовина и Краљевина Босна у првој 

четвртини XV века* 
2.650** 

8) Српска деспотовина и Краљевина Босна половином XV 

века* 
2.650** 

9) Црна Гора од XVIII века до 1913. године* 2.650** 

10) Европа половином XIV века* 2.650** 

11) Европа у другој половини XV века* 2.650** 

12) Војна крајина крајем XVIII века* 2.650** 



13) Европска Турска у XVI и XVII веку* 2.650** 

14) Србија 1804–1833. године* 2.650** 

15) Србија 1876–1885. године* 2.650** 

16) Србија у Балканским ратовима 1912–1913. године* 2.650** 

17) Привреда Србије до 1912. године* 2.650** 

18) Црна Гора 1913. године* 2.650** 

19) Османско царство у XIX и почетком XX века* 2.650** 

20) Османско царство од XVI до XVIII века* 2.650** 

21) Хабзбуршка монархија од XVI до XVIII века* 2.650** 

22) Хабзбуршка монархија у XIX веку* 2.650** 

23) Венеција од XV–XVIII века* 2.650** 

24) Европа од XVI–XVIII века* 2.650** 

25) Европа у XIX веку* 2.650** 

26) Римско царство у доба цара Трајана* 2.650** 

27) Римско царство у IV веку после Христа* 2.650** 

28) Хеленски свет на почетку Пелопонеског рата* 2.650** 

29) Освајања Александра Македонског и земље истока* 2.650** 

30) Први светски рат* 2.650** 

31) Други светски рат* 2.650** 

32) Велика географска открића* 2.650** 

За издавање савијених географских карата, и то:*  

1) Свет, физичко-географска и политичка карта – Б1 

формат* 
200** 

2) Свет, физичко-географска и политичка карта (са 

лајснама)* 
260** 

3) Свет, физичко-географска карта са подводним 

рељефом* 
200** 

4) Свет, физичко-географска карта са подводним рељефом 

(са лајснама)* 
260** 

5) Свет, физичко-географска и политичка карта – Б2 

формат* 
90** 

6) Европа, политичко-географска карта* 200** 

7) Азија, политичко-географска карта* 200** 



8) Северна Америка, политичко-географска карта* 200** 

9) Јужна Америка, политичко-географска карта* 200** 

10) Србија, физичко-географска карта; Тема: Минерали* 200** 

11) АП Косово и Метохија, атласна карта* 90** 

12) Централна Србија, физичко-географска карта* 90** 

13) Западна Србија, физичко-географска карта* 90** 

14) Србија, физичко-географска карта – Б2 формат* 40** 

15) Србија, физичко-географска карта на енглеском језику – 

Б2 формат* 
40** 

16) Србија, физичко-географска карта у листу – Б2 формат* 40** 

За издавање савијених историјских карата, и то:*  

1) Српске земље од IX до XII века* 90** 

2) Српске земље у другој половини XII и првој половини 

XIII века* 
90** 

3) Српске државе и области 1356–1371. године* 90** 

4) Српске државе и области 1373–1395. године* 90** 

5) Српска деспотовина и краљевина Босна у првој 

четвртини XV века* 
90** 

6) Српска деспотовина и краљевина Босна половином XV 

века* 
90** 

7) Црна Гора од XVIII века до 1913. године* 90** 

8) Европа половином XIV века* 90** 

9) Европа у другој половини XV века* 90** 

10) Војна крајина крајем XVIII века* 90** 

11) Европска Турска у XVI и XVII веку* 90** 

12) Србија 1804–1833. године* 90** 

13) Србија 1878–1913. године* 90** 

14) Турско царство у XIX и почетком XX века* 90** 

15) Османско царство од XVI до XVIII века* 90** 

16) Хабзбуршка монархија од XVI до XVIII века* 90** 

17) Хабзбуршка монархија у XIX веку* 90** 

  



НАПОМЕНА:*  

У ставу 1. тач. 20) и 21) овог тарифног броја под појмом 

епоха подразумева се година која се завршава цифром 0 

или 5.* 

 

Висина такси из ст. 1. и 2. овог тарифног броја односи се 

на карте израђене на тајвеку, фото папиру или цирадном 

платну. Ако се захтева карта израђена на канвасу, износ 

таксе из ст. 1. и 2. овог тарифног броја увећава се за 40%.* 

 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215ж* 

За издавање туристичких карата и аутокарата, и то:*  

1) Србија и Црна Гора, ауто-карта (68 х 48 cm)* 90** 

2) Србија и Црна Гора, ауто-карта у свесци* 200** 

3) Европа, ауто-карта* 200** 

4) Копаоник, планинарско-туристичка карта* 200** 

5) Црногорско приморје, туристичка карта* 90** 

6) Србија, ауто-карта* 200** 

7) Београд, туристичко подручје* 200** 

8) Фрушка гора, туристичка карта* 200** 

9) Фрушка гора, туристичка карта (са лајснама)* 260** 

10) Војводина, туристичка карта са планом Новог Сада* 200** 

11) Војводина, туристичка карта са планом Новог Сада (са 

лајснама)* 
260** 

12) Златибор, туристичка карта и план* 200** 

13) Златибор, туристичка карта и план (са лајснама)* 260** 

14) Балкан, ауто-карта* 200** 

15) Бјеласица и Комови, планинарско-туристичка карта* 200** 

16) Сремски Карловци, план града* 90** 

17) Тара, планинарско-туристичка карта* 200** 

18) Тара, планинарско-туристичка карта (са лајснама)* 260** 

19) Дурмитор и кањон Таре, планинарско-туристичка карта* 200** 



20) Дивчибаре, планинарско-туристичка ортофото карта* 200** 

21) Дивчибаре, планинарско-туристичка ортофото карта (са 

лајснама)* 
260** 

22) Рајац, планинарско-туристичка карта* 200** 

23) Стара планина, планинарско-туристичка карта* 200** 

24) Стара планина, планинарско-туристичка карта (са 

лајснама)* 
260** 

25) Србија, манастири и цркве* 200** 

26) Србија, манастири и цркве (са лајснама)* 260** 

27) Манастири и цркве Србије, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине* 
200** 

28) Голија, планинарско-туристичка карта* 200** 

29) Власина, планинарско-туристичка карта* 200** 

30) Стари Бегеј и Царска бара, карта специјалног резервата 

природе* 
200** 

31) Београд, туристичка карта подручја* 200** 

32) Београд, туристичка карта подручја (са лајснама)* 260** 

33) Радан и околне планине, планинарско-туристичка 

карта* 
200** 

34) Радан и околне планине, планинарско-туристичка карта 

(са лајснама)* 
260** 

35) Сува планина, планинарско-туристичка карта* 200** 

36) Сува планина, планинарско-туристичка карта (са 

лајснама)* 
260** 

37) Ваљевске планине, планинарско-туристичка карта* 200** 

38) Ваљевске планине, планинарско-туристичка карта (са 

лајснама)* 
260** 

39) Централна Србија, туристичка карта* 200** 

40) Дунавом кроз Србију, туристичка карта* 200** 

41) Србија, ауто-карта (68 х 48 cm)* 90** 

За издавање планова градова, и то:*  

1) Београд, план града* 200** 

2) Београд, план града (са лајснама)* 260** 

3) Београд, фото карта* 200** 



4) Београд, фото карта (са лајснама)* 260** 

5) Београд, план града (68 х 48 cm)* 90** 

За издавање CD-ова и DVD-ова, и то:*  

1) Манастири и цркве Србије и Црне Горе* 430** 

2) Беоинфо – Електронски план и водич Београда, верзија 

4.0* 
430** 

3) Атлас света* 430** 

4) Каталог планова и карата Београда* 430** 

5) Манастири и цркве Србије, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине на DVD-у и карта, на српском језику* 
640** 

6) Манастири и цркве Србије, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине на DVD-у и карта, на енглеском језику* 
640** 

7) DVD – Виртуелни атлас* 640** 

8) Ортофото планови градова Србије* 430** 

9) Манастири и цркве Србије на CD-у, српски и енглески 

језик* 
430** 

10) Србија, планинарске карте на CD-у* 430** 

За издавање атласа, и то:*  

1) Географски атлас за V, VI, VII и VIII разред основне 

школе:* 
 

(1) до 50 примерака, по примерку* 430** 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку* 400** 

(3) преко 100 примерака, по примерку* 380** 

2) Историјски атлас:*  

(1) до 50 примерака, по примерку* 480** 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку* 450** 

(3) преко 100 примерака, по примерку* 430** 

За издавање вежбанки, и то:*  

1) Србија:*  

(1) до 50 примерака, по примерку* 80** 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку* 80** 

(3) преко 100 примерака, по примерку* 70** 



2) Европа:*  

(1) до 50 примерака, по примерку* 80** 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку* 80** 

(3) преко 100 примерака, по примерку* 70** 

3) Ваневропски континенти:*  

(1) до 50 примерака, по примерку* 80** 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку* 80** 

(3) преко 100 примерака, по примерку* 70** 

4) Свет:*  

(1) до 50 примерака, по примерку* 80** 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку* 80** 

(3) преко 100 примерака, по примерку* 70** 

За издавање књига, и то:*  

1) Геодетски премер* 1.590** 

2) Физичка геодезија* 950** 

3) 20 година Републичког геодетског завода* 430** 

4) Монографија „Геодетска делатност у Србији 1837–2012* 3.190** 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215з* 

За уступање ауторског права, и то:*  

1) за картографску публикацију формата Б2* 53.070** 

2) за картографску публикацију формата Б1* 79.600** 

3) за картографску публикацију формата 2Б1* 148.590** 

4) за картографску публикацију формата 4Б1* 254.720** 

5) за картографску публикацију формата 6Б1* 339.640** 

За издавање сагласности за издавање и стављање у 

промет картографских публикација, и то:* 
 

1) за картографске публикације израђене у форми атласа 

(географски, историјски атлас и др.), по публикацији* 
42.450** 



2) за вежбанке (неме карте), по публикацији* 13.790** 

3) за зидне неме карте формата Б1 и 2Б1 са једном темом, 

по публикацији* 
1.490** 

4) за зидне географске и историјске карте формата Б1, по 

публикацији* 
4.240** 

5) за зидне географске и историјске карте формата 2Б1, по 

публикацији* 
6.900** 

6) за зидне географске и историјске карте формата 4Б1, по 

публикацији* 
13.790** 

7) за зидне географске и историјске карте формата 6Б1, по 

публикацији* 
21.220** 

8) за ортофото планове градова, у дигиталном и аналогном 

облику, по публикацији* 
13.790** 

9) за савијене географске и историјске карте формата 

мањег од Б1, по публикацији* 
4.240** 

10) за савијене географске и историјске карте формата од 

Б1 до 2Б1* 
6.900** 

11) за туристичке, ауто-карте и друге тематске карте и 

планови градова формата мањег од Б1, по публикацији* 
4.240** 

12) за туристичке, ауто-карте и друге тематске карте и 

планови градова формата од Б1 до 2Б1, по публикацији* 
6.900** 

13) за публикације са картографским садржајем, по 

публикацији* 
6.900** 

14) за глобусе Ф25 и мањег пречника, по публикацији* 4.240** 

15) за глобусе Ф30, по публикацији* 5.300** 

16) за глобусе Ф40 и већег пречника, по публикацији* 6.900** 

НАПОМЕНА:*  

Такса из става 1. овог тарифног броја односи се на 

уступање ауторског права на картографској публикацији на 

период од годину дана.* 

 

Ако се захтева уступање ауторског права на период дужи 

од годину дана, за сваку наредну годину плаћа се такса у 

износу од 10% од таксе из става 1. овог тарифног броја.* 

 

За картографску публикацију или већи број картографских 

публикација – карата обухваћених једним захтевом чији 

укупни формат није утврђен овим тарифним бројем, такса 

из става 1. овог тарифног броја плаћа се сразмерно 

најближе утврђеном графичком формату картографске 

 



публикације.* 

Сагласност из става 2. овог тарифног броја се издаје за 

један тираж. За репринт издање без измена, такса из става 

2. овог тарифног броја плаћа се у износу од 30% од 

прописане таксе. За репринт издање са изменама, такса из 

става 2. овог тарифног броја плаћа се у износу од 50% од 

прописане таксе.* 

 

Такса из става 2. овог тарифног броја плаћа се за све 

наведене публикације, без обзира да ли су израђене на 

равној или рељефној подлози и без обзира на медиј 

представљања.* 

 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215и* 

За приступ подацима катастра непокретности путем 

интернета – увид у базу података катастра непокретности 

(претплатнички сервис), по упиту* 

110** 

За приступ подацима путем WMS сервиса, и то:*  

1) за просторне податке катастра непокретности 

(дигитални катастарски план) – месец дана приступа* 
10.620** 

2) за просторне податке адресног регистра – месец дана 

приступа* 
10.620** 

3) за дигитални ортофото – месец дана приступа* 15.920** 

4) за регистар просторних јединица (границе свих 

просторних јединица) – месец дана приступа:* 
 

(1) за Републику* 10.620** 

(2) за аутономну покрајину* 5.300** 

(3) за управни округ* 3.190** 

(4) за општину* 1.590** 

За приступ подацима путем WEB сервиса, за 

алфанумеричке податке катастра непокретности 

(катастарски операт) – месец дана приступа, по претплати 

и општини (градској општини)* 

10.120** 

НАПОМЕНА:*  

Такса из става 1. овог тарифног броја не плаћа се за увид у 

податке катастра непокретности о парцели, о објекту, о 

посебном делу објекта, о имаоцу права (име и 

 



презиме/назив, место становања/седиште), о врсти права, 

облику својине, обиму права и уделу, о постојању терета 

(врста терета и датум уписа терета) и о постојању 

забележбе (датум, број предмета и опис).* 

Такса из става 2. тачка 1) овог тарифног броја увећава се 

по km²* 
40** 

Такса из става 2. тачка 2) овог тарифног броја увећава се 

за сваких 1.000 кућних бројева* 
40** 

Такса из става 2. тачка 3) овог тарифног броја увећава се 

за сваких 10 km²* 
20** 

Такса из става 3. овог тарифног броја увећава се по 

општини (градској општини)* 
100** 

Ако се приступ подацима из ст. 2. и 3. овог тарифног броја 

уговара за период од шест месеци, укупан износ таксе 

умањује се за 10%.* 

 

Ако се приступ подацима из ст. 2. и 3. овог тарифног броја 

уговара за период од 12 месеци, укупан износ таксе 

умањује се за 20%.* 

 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215ј* 

За издавање података архива – копија планова карата, и 

то:* 
 

1) за копију катастарског плана архивског оригинала и 

осталих геодетских планова:* 
 

(1) за цео план, по dm²* 640** 

(2) за формат А4 * 1.060** 

(3) за формат А3* 2.130** 

2) за кoпију осталих карата (аграрне, педолошке, прегледне 

карте атара, хидрогеолошке, хидролошке, тематске):* 
 

(1) за размеру 1:20.000 и 1:25.000, по листу карте* 1.800** 

(2) за размере ситније од 1:25.000 до размере крупније од 

1:400.000, по листу карте* 
3.710** 

(3) размере од 1:400.000 до 1:1.000.000, по листу карте* 4.780** 

За издавање докумената, и то:*  



1) за штампање докумената из архиве до формата А4:*  

(1) за прва три листа* 210** 

(2) за сваки следећи лист* 50** 

2) за штампање докумената из архиве од формата већег од 

А4 до формата мањег од А2:* 
 

(1) за прва три листа* 430** 

(2) за сваки следећи лист* 110** 

3) за штампање докумената из архиве од формата А2 до 

формата мањег од А0, по листу* 
740** 

4) за штампање докумената из архиве од формата А0 и 

већег, по листу* 
1.280** 

За скенирање и геореференцирање, и то:*  

1) за скенирање документације у резолуцији 300 dpi, 

формату TIFF G4 и JPEG, пун колор (RGB):* 
 

(1) до формата мањег од А4, по листу плана/карте* 60** 

(2) од формата А4 до формата мањег од А3, по листу 

плана/карте* 
110** 

(3) од формата А3 до формата мањег од А2, по листу 

плана/карте* 
210** 

(4) од формата А2 до формата мањег од А1, по листу 

плана/карте* 
430** 

(5) од формата А1 до формата мањег од А0, по листу 

плана/карте* 
1.330** 

(6) од формата А0 до формата 1.600 x 1.000 mm, по листу 

плана/карте* 
2.550** 

2) за геореференцирањe геодетских планова или карата, по 

листу плана/карте* 
740** 

3) за припрему растерских подлога, исецање према 

траженом обухвату, по листу плана или карте, по листу 

плана/карте* 

370** 

НАПОМЕНА:*  

Такса из става 3. тачка 1) овог тарифног броја увећава се 

за:* 

1) испоруку у компримованом DjVu формату за 10% 

прописане таксе;* 

 



2) увећање резолуције скенирања за сваких 100 dpi за 30% 

прописане таксе;* 
 

3) скенирање укоричене документације за 30% прописане 

таксе;* 
 

4) унос атрибута растерских фајлова (метаподатака) у 

растерску базу података за 100% прописане таксе.* 
 

Такса из става 3. тачка 1) овог тарифног броја умањује се 

за:* 
 

1) скенирање у „грејскелу” (Grayscale) или 8-битном колору 

за 50% прописане таксе;* 
 

2) скенирање црно-бело (B&W) за 70% прописане таксе;*  

3) умањење резолуције скенирања за сваких 100 dpi за 30% 

прописане таксе.* 
 

Aко обвезник таксе из става 3. овог тарифног броја, по 

једном захтеву скенира више од 50 докумената, односно 

геореференцира или трансформише више од 50 планова и 

карата, укупна такса за скенирање, геореференцирање или 

трансформацију умањује се, и то:* 

 

1) од 50 до 100 комада за 20% прописане таксе;*  

2) од 100 до 1.000 комада за 30% прописане таксе;*  

3) преко 1.000 комада за 50% прописане таксе.*  

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215к* 

За извештај из регистра цена непокретности о оствареним 

купопродајама непокретности на једном подручју* 
630* 

НАПОМЕНА:*  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за увид у 

одређене податке регистра цена непокретности, и то: о 

врсти и подврсти прометоване непокретности, о површини 

прометоване непокретности, о датуму промета 

непокретности и о валути и износу цене. * 

 

Таксу из овог тарифног броја не плаћају јавни бележници 

за увид у податке из регистра цена непокретности.* 
 

   



*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215л* 

За посебне радове у поступку катастарског и комасационог 

премера, и то:* 
 

1) за комасациону процену земљишта, по сату* 1.980** 

2) за кaтастарско класирање земљишта, по сату* 1.570** 

3) за бонитирање земљишта, по сату* 1.460** 

4) за лабораторијско испитивање земљишта, и то:*  

(1) за испитивање pH узорка у H2O и KCl, по узорку* 310** 

(2) за испитивање хигроскопске влаге, по узорку* 110** 

(3) за механичку анализу пирофосфатном „Е” методом, по 

узорку* 
1.060** 

(4) за квантитативно одређивање CaCO3, по узорку* 210** 

(5) за квалитативно одређивање CaCO3, по узорку* 50** 

(6) за испитивање хидролитичке киселости „Y1”, по узорку* 310** 

(7) за испитивање суме база по Капену „S”, по узорку* 310** 

(8) за испитивање хумуса по Коцману, по узорку* 310** 

НАПОМЕНА:*  

Такса из тач. 1)–4) овог тарифног броја плаћа се после 

издавања списа, односно вршења радње.* 
 

Такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном 

за 100% за радњу извршену у поступку вештачења.* 
 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215љ* 

За издавање лиценци и легитимација, и то:*  

1) за лиценцу за рад геодетске организације* 8.490** 

2) за измену лиценце за рад геодетске организације* 3.190** 

3) за геодетску лиценцу и печат* 10.620** 

4) за легитимацију за запосленог у геодетској организацији* 1.380** 

   



*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215м* 

За ангажовање стручњака Републичког геодетског завода, 

и то:* 
 

1) за пројектовање, по сату* 2.060* 

2) за техничку контролу пројекта, по сату* 2.060* 

3) за стручни надзор над геодетским радовима у области 

премера и катастра (катастарски премер, комасациони 

премер и уређење земљишне територије комасацијом, 

топографски премер, гравиметријски премер), по сату* 

2.030* 

4) за преглед и пријем геодетских радова у области 

премера и катастра:* 
 

(1) за катастарски премер, по хектару* 480** 

(2) за комасациони премер и уређење земљишне 

територије комасацијом, по хектару* 
310** 

(3) за топографски премер, по хектару* 410** 

5) за стручну обуку из области премера и катастра, по сату* 3.130** 

6) за стручну обуку из области примене ГНСС технологије, 

по сату* 
3.660** 

7) за консултантске услуге, по сату* 1.380** 

8) за израду програма геофизичких радова (област 

геомагнетизам, електромагнетизам и аерономија), по сату* 
1.380** 

9) за техничку контролу програма геофизичких радова, по 

сату* 
2.060** 

10) за преглед и надзор програма геофизичких радова, по 

сату* 
2.060** 

11) за преглед и надзор радова у области државног 

геомагнетског премера, по сату* 
2.060** 

12) за остале послове који се обављају на терену, по сату* 880** 

13) за остале послове који се обављају у канцеларији, по 

сату* 
350** 

НАПОМЕНА:*  

Такса из тачке 3) овог тарифног броја плаћа се у износу 

увећаном за 100% за радњу извршену у поступку 

вештачења.* 

 



Такса из овог тарифног броја, осим за радње из тачке 4), 

плаћа се после издавања списа, односно вршења радње.* 
 

   

*Службени гласник РС, број 113/2017 

**Службени гласник РС, број 50/2018 
  

Тарифни број 215н* 

За геофизичка мерења и испитивања, и то:*  

1) за геофизичка мерења (геомагнетска, 

геоелектромагнетска и аерономска мерења), по дану* 
53.070** 

2) за дневне опсерваторијске геомагнетске, геоелектричне 

и јоносферске варијације* 
26.530** 

3) за електромагнетска теренска испитивања, по дану* 53.070** 

4) за палеомагнетска испитивања, и то:*   

(1) за палеомагнетска теренска испитивања, по дану* 37.140** 

(2) за палеомагнетска лабораторијска испитивања, по 

узорку* 
15.920** 

5) за сеизмомагнетска испитивања, по дану* 53.070** 

6) за баждарење инструмената и уређаја за геомагнетска и 

геоелектромагнетска мерења, по дану* 53.070** 

7) за геомагнетска мерења на аеродромима, по дану* 53.070** 

НАПОМЕНА:*  

Такса из тач. 1), 3), 4) и 5) овог тарифног броја плаћа се у 

износу увећаном за 100% за радњу извршену у поступку 

вештачења.* 

 

  

*Службени гласник РС, број 113/2017 

 **Службени гласник РС, број 50/2018 
  

 


