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На осно ву чла на 181. тач ка 12а) За ко на о др жав ном пре ме ру 
и ка та стру („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 
 – УС и 96/15),

Ди рек тор Ре пу блич ког ге о дет ског за во да до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма Пра вил ни ка о ви си ни так се за пру жа ње 
услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да

Члан 1.
У Пра вил ни ку о ви си ни так се за пру жа ње услу га Ре пу блич-

ког ге о дет ског за во да („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/13, 5/14 
 – ис прав ка, 8/14, 120/14 и 29/15  – у да љем тек сту: Пра вил ник), у 
чла ну 11а) број: „40” за ме њу је се бро јем: „43”.  

Члан 2.
У Та ри фи так си за пру жа ње услу га та риф ни број 42. бри ше се.  

Члан 3.
Ра ди ускла ђи ва ња са го ди шњим ин дек сом по тро шач ких це-

на за 2015. го ди ну, са гла сно чла ну 2. став 4. Пра вил ни ка, Та ри фа 
так си за пру жа ње услу га за ме њу је се но вом Та ри фом так си за пру-
жа ње услу га, ко ја је од штам па на уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-

ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, осим чла на 2. овог 
пра вил ни ка ко ји сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва-
ња овог пра вил ни ка у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

01 број 43-5/13-10
У Бе о гра ду, 31. мар та 2016. го ди не

В.д. ди рек то ра,
Бор ко Дра шко вић, с.р.

ТА РИ ФА ТАК СИ ЗА ПРУ ЖА ЊЕ УСЛУ ГА

1. ОСНОВ НИ ГЕ О ДЕТ СКИ РА ДО ВИ

Та риф ни број 1.
АК ТИВ НА ГЕ О ДЕТ СКА РЕ ФЕ РЕНТ НА ОСНО ВА  – 
AGROS

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) AGROS RTK (цен ти ме тар ска тач ност):
(1) Flat Ra te (па у шал) дан 1.136
(2) Flat Ra te (па у шал) ме сец 18.581
(3) Flat Ra te (па у шал) 3 ме се ца 41.290
(4) Flat Ra te (па у шал) 6 ме се ци 72.258
(5) Flat Ra te (па у шал) 12 ме се ци 102.193
2) AGROS DGPS (суб-ме тар ска тач ност)
 – Flat Rate (паушал) 12 ме се ци 24.774

3) AGROS RTK  – на кнад на об ра да ин тер вал ис под 30 sec. Сат 1.074
4) AGROS RTK  – Сер вис за по љо при вре ду  
(1) Flat Ra te (па у шал) 1 ме сец 15.225
(2) Flat Ra te (па у шал) 12 ме се ци 33.495
5) AGROS DGPS  – на кнад на об ра да ин тер вал од 30 sec. 
и ве ћи Сат 639

6) AGROS RTK  – ге не ри са ње и до ста вља ње RI NEX фај-
ло ва Сат 1.406

7) AGROS DGPS  – ге не ри са ње и до ста вља ње RI NEX 
фај ло ва Сат 817

8) AGROS RTK  – ге не ри са ње и до ста вља ње ар хив ских 
RI NEX фај ло ва Сат 1.611

9) AGROS DGPS  – ге не ри са ње и до ста вља ње ар хив ских 
RI NEX фај ло ва Сат 946

10) AGROS ауто мат ска на кнад на об ра да: 
(1) GPS RI NEX 30 sec, 5 пер ма нент них ста ни ца, пре ци зне 
ефе ме ри де Сат 639

(2) GPS RI NEX раз ли чит од 30 sec, до дат но Сат 52
(3) ви ше од 5 пер ма нент них ста ни ца, до дат но Сат 52
(4) бр зе или ул тра бр зе ефе ме ри де, до дат но Сат 52

11) Об ра да по да та ка на зах тев ко ри сни ка:
(1) ге не ри са ни са ти за об ра ду Сат 1.406
(2) сат утро шен за об ра ду Сат 128
12) Ком пле тан из ве штај о ко ри шће њу AGROS мре же по 
зах те ву ко ри сни ка, на ме сеч ном ни воу Из ве штај 3.067

НА ПО МЕ НА:
Ви си на так се утвр ђе на овим та риф ним бро јем од но си се на 

је дан ГПС при јем ник по јед ном ко ри снич ком на ло гу.
Ка да се ко ри сти ак тив на ге о дет ска ре фе рент на осно ва из тач-

ке 1) под тач ка (5) и тач ке 2) овог та риф ног бро ја, за сва ки сле де ћи 
ГПС при јем ник, по јед ном ко ри снич ком на ло гу, об ра чу на ва се ви-
си на так се на на чин да се ви си на так се прет ход но ре ги стро ва ног 
ГПС при јем ни ка мно жи са ко е фи ци јен том 0,9.

Од 11-тог ГПС при јем ни ка па на да ље, по јед ном ко ри снич-
ком на ло гу, об ра чу на ва се ви си на так се ко ја је об ра чу на та за 10-ти 
ГПС при јем ник.

Та риф ни број 2.
ИЗ ДА ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА О ТАЧ КА МА ГЕ О ДЕТ СКЕ 
ОСНО ВЕ

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Про стор на ре фе рент на мре жа Ре пу бли ке Ср би је Тач ка 1.523
2) Про стор не ло кал не ре фе рент не мре же Тач ка 1.523
3) Др жав на три го но ме триј ска мре жа Тач ка 1.015
4) Град ске три го но ме триј ске мре же Тач ка 1.015
5) По ли го но ме триј ске, по ли гон ске, ли ниј ске и мре же ори-
јен та ци о них (ве зних) та ча ка:  

(1) за ко ор ди на те x, y Тач ка 394
(2) за над мор ску ви си ну Тач ка 131
(3) за опис по ло жа ја Тач ка 98
6) Др жав не ни вел ман ске мре же Тач ка 863
7) Град ске ни вел ман ске мре же Тач ка 863
8) Основ на гра ви ме триј ска мре жа Тач ка 4.568

НА ПО МЕ НА:
Ко ор ди на те за тра же ну тач ку ге о дет ске осно ве из да ју се у 

свим да ту ми ма у ко ји ма је тач ка сра чу на та.

Та риф ни број 3.

ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Тран сфор ма ци ја ко ор ди на та ETRF2000-GK за тач ке ге о-
дет ских мре жа (7P+GRID) Тач ка 102

2) Тран сфор ма ци ја ко ор ди на та ETRF2000-GK за гра нич не 
(де таљ не) тач ке (7P+GRID) Тач ка 10

3) Ра чу на ње ун ду ла ци је ге о и да за тач ке ге о дет ских мре жа 
(SQM2011) Тач ка 81

4) Ра чу на ње ун ду ла ци је ге о и да за гра нич не (де таљ не) 
тач ке (SQM2011) Тач ка 8

5) Ко ри шће ње софт ве ра за тран сфор ма ци ју ко ор ди на та 
ETRF2000-GK и ра чу на ње ун ду ла ци је ге о и да из ге о ид ног 
мо де ла (SQM2011)

12 ме се ци 15.225

Та риф ни број 4.

ОБ НО ВА ТА ЧА КА ГЕ О ДЕТ СКЕ ОСНО ВЕ Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Астро ном ско-ге о дет ска, три го но ме триј ска и тач ка ре-
фе рент не мре же Тач ка 56.786

2) Тач ка гра ви ме триј ске мре же Тач ка 25.520
3) По ли го но ме триј ска, ори јен та ци о на (ве зна) и по ли гон-
ска тач ка Тач ка 33.404

4) Ре пер ни вел ма на ви со ке тач но сти и пре ци зног ни вел-
ма на Ре пер 39.750

5) Ре пер град ске ни вел ман ске мре же и ге не рал ног ни вел-
ма на Ре пер 21.277

2. КА ТА СТАР НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

Та риф ни број 5.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА ПРЕ МЕ РА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ко ор ди на те гра нич них та ча ка (x, y), од но сно из вод из 
за пи сни ка ге о дет ског ме ре ња

Гра нич на 
тач ка 67

2) Ко пи ја ски це или фо то ски це, за све раз ме ре пре ме ра
Ка та-

стар ска 
пар це ла

433
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3) Фо то ко пи ја ин ди ка ци о не ски це Фор мат А3 361
4) Ко пи ја ски це ге о дет ске осно ве (по ли гон ска, ни вел-
ман ска, мре жа ори јен та ци о них та ча ка) у ана лог ном или 
рас тер ском об ли ку 

Фор мат Б1 1.166

5) Збир ни пре глед по вр ши на и ка та стар ског при хо да по 
кул ту ра ма и кла са ма и не плод ним по вр ши на ма за ка та-
стар ску оп шти ну

Ка та-
стар ска 

оп шти на
517

6) По да так о ка та стар ској кул ту ри и кла си за нај бли жу 
пар це лу исте ка та стар ске кул ту ре

Ка та-
стар ска 
пар це ла

567

Та риф ни број 6.
ИЗ ДА ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА КА ТА СТРА НЕ ПО КРЕТ НО-
СТИ

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ка та стар ски план у ана лог ном об ли ку
Де ци ме-

тар ски 
ква драт

619

2) Ка та стар ски план у рас тер ском (ге о ре фе рен ци ра ном) 
об ли ку

Де ци ме-
тар ски 

ква драт
599

3) Ка та стар ски план у век тор ском об ли ку
Де ци ме-

тар ски 
ква драт

1.238

4) Ал фа ну ме рич ки по да ци из ба зе по да та ка ка та стра не-
по крет но сти на ди ги тал ном ме ди ју, пре ма спе ци фич ном 
зах те ву

Не по крет-
ност 10

Та риф ни број 7.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ИС ПРА ВА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Лист не по крет но сти:

(1) до 5 стра на фор ма та А4 Лист не по-
крет но сти 877

(2) за сва ку сле де ћу стра ну Фор мат А4 67
2) Kопијa пла на ка та стар ске пар це ле:

(1) за јед ну пар це лу
Ка та-

стар ска 
пар це ла

723

(2) за сва ку сле де ћу су сед ну пар це лу 
Ка та-

стар ска 
пар це ла

310

3) Уве ре ње о по да ци ма по след њег ста ња у ка та стру не по-
крет но сти Уве ре ње 619

4) Уве ре ње о про ме на ма на не по крет но сти:
(1) за пр во бит но ста ње Уве ре ње 619
(2) за сва ку про ме ну Про ме на 203
5) Уве ре ње о иден ти фи ка ци ји ка та стар ске пар це ле у од но-
су на прет ход ни пре мер   

(1) за јед ну ка та стар ску пар це лу
Ка та-

стар ска 
пар це ла

609

(2) за сва ку сле де ћу ка та стар ску пар це лу
Ка та-

стар ска 
пар це ла

254

6) Уве ре ње о уда ље но сти објек та у ко јем се при ре ђу ју 
игре на сре ћу од згра де обра зов них уста но ва (основ них и 
сред њих шко ла)

Уве ре ње 2.030

Та риф ни број 8.

ГЕ О ДЕТ СКИ РА ДО ВИ НА ТЕ РЕ НУ Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Про ме на на зе мљи шту на ста ла ре а ли за ци јом про јек та 
пар це ла ци је/пре пар це ла ци је за по тре бе фор ми ра ња но ве 
ка та стар ске пар це ле

Пар це ла  
но вог 
ста ња

10.323

2) Про ме на на зе мљи шту на ста ла ре а ли за ци јом про јек та 
пар це ла ци је/пре пар це ла ци је за по тре бе екс про при ја ци је:
(1) до 100 пре лом них тач ка екс про при ја ци о не ли ни је и 
пре сеч них та ча ка са гра ни цом ка та стар ске пар це ле Тач ка 305

(2) за сва ку сле де ћу пре лом ну тач ку екс про при ја ци о не ли-
ни је и пре сеч ну та ча ка са гра ни цом ка та стар ске пар це ле Тач ка 203

3) Про ме на на зе мљи шту на ста ла де о бом пар це ле (услов-
на де о ба и де о ба пре ма фак тич ком ста њу):

(1) за две пар це ле но вог ста ња
Две пар-

це ле но вог 
ста ња

12.387

(2) за сва ку сле де ћу пар це лу но вог ста ња
Пар це ла  

но вог 
ста ња

4.129

4) Про ме на на ста ла из град њом или до град њом објек та: 
(1) по вр ши не до 150 m² у осно ви Обје кат 10.839
(2) по вр ши не пре ко 150 до 500 m² у осно ви Обје кат 12.387
(3) по вр ши не пре ко 500 m² у осно ви Обје кат 15.484
5) Ме ре ње по себ ног де ла објек та (ета жи ра ње) m² 72
6) Про ме на на те ре ну на ста лих укла ња њем објек та или 
де ла објек та

Обје кат/
део објек та 2.065

7) Утвр ђи ва ње ка та стар ске кул ту ре и кла се зе мљи шта: 
(1) до 1 ha Пар це ла 10.323
(2) од 1 ha до 3 ha Пар це ла 16.516
(3) од 3 ha до 8 ha Пар це ла 30.968
(4) од 8 ha до 15 ha Пар це ла 49.548
(5) пре ко 15 ha, за сва ки сле де ћи хек тар ha 1.032

8) Пре ме ра ва ње ка та стар ске пар це ле у по ступ ку утвр ђи ва-
ња ка та стар ске кул ту ре и кла се 

Део пар-
це ле но вог 

ста ња
3.613

9) Об но ва гра ни це ка та стар ске пар це ле по вр ши не:
(1) до 30 ари Пар це ла 10.013
(2) ве ће од 30 ари, за сва ки сле де ћи ар ar 104
10) Об но ва гра ни це ка та стар ске пар це ле пу те ва, пру га, 
ка на ла или дру гих уских пар це ла  

(1) ду жи не до 100 m Пар це ла 10.013
(2) за сва ки ме тар пре ко 100 m ду жи не m 67
11) Иден ти фи ка ци ја пар це ле са уви ђа јем на те ре ну Пар це ла 2.891

Та риф ни број 9.
ПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПРО МЕ НА У БА ЗИ ПО ДА ТА КА КА ТА-
СТРА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Про ме на на зе мљи шту на ста ла ре а ли за ци јом про јек та 
пар це ла ци је/пре пар це ла ци је 

Пар це ла  
но вог 
ста ња

7.742

2) Про ме на на зе мљи шту на ста ла ре а ли за ци јом про јек та 
пар це ла ци је/пре пар це ла ци је за по тре бе екс про при ја ци је:

(1) за две пар це ле но вог ста ња
Две пар-

це ле но вог 
ста ња

5.367

(2) за сва ку сле де ћу пар це лу но вог ста ња
Пар це ла  

но вог 
ста ња

2.168

3) Про ме на на зе мљи шту на ста ла де о бом пар це ле (услов-
на де о ба и де о ба пре ма фак тич ком ста њу):

(1) за две пар це ле но вог ста ња
Две пар-

це ле но вог 
ста ња

5.367

(2) за сва ку сле де ћу пар це лу но вог ста ња
Пар це ла  

но вог 
ста ња

2.168

4) Про ме на на зе мљи шту на ста ла спа ја њем пар це ла:

(1) за две пар це ле ста рог ста ња
Две пар це-

ле ста рог 
ста ња

3.097

(2) за сва ку сле де ћу пар це лу ста рог ста ња 
Пар це ла 

ста рог 
ста ња

1.290

5) Про ме на на ста ла:
(1) из град њом објек та, са упи сом има о ца пра ва на објек ту Обје кат 10.839
(2) до град њом објек та, са упи сом има о ца пра ва на до гра-
ђе ном де лу објек ту Обје кат 10.839

(3) до град њом објек та, са упи сом пра ва на до гра ђе ном де-
лу у ко рист до са да шњег има о ца пра ва на објек ту Обје кат 5.161

6) Про ме на на ста ла из град њом га ра же по вр ши не до 30 m² 
или по моћ ног објек та по вр ши не до 50 m², са упи сом има о-
ца пра ва на га ра жи, од но сно по моћ ном објек ту

Обје кат 5.075

7) Упис по себ ног де ла објек та, са упи сом има о ца пра ва: 

(1) за је дан по се бан део објек та По се бан 
део објек та 9.807

(2) за сва ки сле де ћи по се бан део објек та, у истом по ступ ку По се бан 
део објек та 3.097

8) Упис по себ ног де ла објек та на ста лог де о бом или спа ја-
њем по себ них де ло ва објек та 

Но во фор-
ми ра ни по-

се бан део 
објек та

3.097

9) Про ме на на ста ла укла ња њем објек та или де ла објек та Обје кат/
део објек та 1.032

10) Про ме на на чи на ко ри шће ња зе мљи шта Пар це ла 2.787
11) Про ме на на чи на ко ри шће ња зе мљи шта утвр ђе на пре-
ме ра ва њем

Део пар-
це ле 5.161
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12) Про ме на има о ца пра ва на не по крет но сти:
(1) на осно ву јед не ис пра ве Ис пра ва 8.671
(2) за сва ку сле де ћу ис пра ву ко јом се до ка зу је прав ни кон-
ти ну и тет у од но су на упи са ног има о ца пра ва Ис пра ва 2.065

13) Про ме на вр сте пра ва или об ли ка сво ји не на не по крет-
но сти Зах тев 5.161

14) Упис пра ва сво ји не већ упи са ног др жа о ца Зах тев 4.129
15) Упис хи по те ке ко јом се обез бе ђу је по тра жи ва ње у из но су: 
(1) до 6.000.000,00 ди на ра Хи по те ка 20.645
(2) од 6.000.000,00 до 30.000.000,00 ди на ра Хи по те ка 51.613
(3) од 30.000.000,00 до 60.000.000,00 ди на ра Хи по те ка 103.226
(4) пре ко 60.000.000,00 ди на ра Хи по те ка 154.838
16) Упис ствар них и лич них слу жбе но сти Ис пра ва 2.168
17) Упис уго вор ног пра ва пре че ку по ви не, пра ва от ку па и 
пра ва пре ку па Ис пра ва 3.406

18) Упис за бе ле жбе:
(1) по сто ја ња уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу Ис пра ва 6.710
(2) ко је се од но се на лич ност Ис пра ва 723
(3) ко је се од но се на не по крет но сти Ис пра ва 3.406
19) Бри са ње упи са: 
(1) хи по те ке Ис пра ва 3.406
(2) ствар них и лич них слу жбе но сти Ис пра ва 671
(3) уго вор ног пра ва пре че ку по ви не, пра ва от ку па и пра ва 
пре ку па и пра ва за ку па Ис пра ва 836

(4) за бе ле жбе Ис пра ва 836
20) Про ме на по да та ка о упи са ном има о цу пра ва (за фи зич-
ка ли ца: име и пре зи ме, пре би ва ли ште и адре са; за прав на 
ли ца: на зив и се ди ште)

Зах тев 517

21) Про ме на по да та ка о упи са ној хи по те ци (по ве ри лац, 
ду жник, не по крет ност, рок от пла те, ка мат на сто па, грејс 
пе ри од, ва лу та)

Хи по те ка 2.684

22) Про ме на по да та ка о упи са ном објек ту, од но сно по себ-
ном де лу објек та (на ме на, по вр ши на, струк ту ра)

Обје кат/
по се бан 

део објек та
812

НА ПО МЕ НА:
У из нос так се из тач. 5), 6) и 9) овог та риф ног бро ја ура чу на-

ти су и тро шко ви про ме не на чи на ко ри шће ња зе мљи шта.
У из нос так се из тач. 1) до 9), 12), 13) и 14) овог та риф ног 

бро ја ура чу на ти су и тро шко ви евен ту ал ног упи са, од но сно бри са-
ња за бе ле жби по слу жбе ној ду жно сти.

У из нос так се из тач ке 14) овог та риф ног бро ја ура чу на ти су 
и тро шко ви евен ту ал не про ме не прав ног ста ту са објек та.

Ако је вред ност по тра жи ва ња из тач ке 15) овог та риф ног 
бро ја из ра же на у стра ној ва лу ти, пре ра чу на ва ње у ди нар ски из нос 
вр ши се по сред њем кур су На род не бан ке Ср би је на дан под но ше-
ња зах те ва.

У из нос так се из тач ке 18) под тач ка (3) овог та риф ног бро ја 
ура чу на ти су и тро шко ви евен ту ал ног бри са ња прет ход но упи са не 
за бе ле жбе ко ја се од но си на прав ни ста тус објек та.

Ако се ра ди обез бе ђе ња јед ног по тра жи ва ња хи по те ка упи су-
је на ви ше не по крет но сти, без об зи ра да ли при па да ју истом или 
раз ли чи тим вла сни ци ма, ра ди се о јед ној (за јед нич кој) хи по те ци, у 
сми слу тач ке 15) овог та риф ног бро ја.

Ако се хи по те ка упи су је ра ди обез бе ђе ња по тра жи ва ња ко ја 
су на ста ла из ви ше прав них по сло ва  – уго во ра, а ко ја су ку му ла-
тив но по ве за на та ко да хи по те ка не мо же пре ста ти ако се на ми ри 
са мо јед но од тих по тра жи ва ња, већ сва по тра жи ва ња мо ра ју би ти 
на ми ре на у пот пу но сти, ра ди се о јед ној хи по те ци, у сми слу тач ке 
15) овог та риф ног бро ја.

Ако се хи по те ком обез бе ђу је ви ше са мо стал них, не за ви сних 
по тра жи ва ња ра ди се о ви ше хи по те ка.

За упис др жа ви не у ка та стар не по крет но сти при ме њу ју се 
так се про пи са не овим та риф ним бро јем за упис пра ва.

За упис пред бе ле жбе при ме њу ју се так се про пи са не овим та-
риф ним бро јем за упис од го ва ра ју ћег ствар ног пра ва на не по крет-
но сти, у ком слу ча ју су у из нос так се ура чу на ти и тро шко ви упи са 
оправ да ња или бри са ња пред бе ле жбе.

АДРЕ СНИ РЕ ГИ СТАР

Та риф ни број 10.

ИЗ ДА ВА ЊЕ УВЕ РЕ ЊА И ИЗ ВЕ ШТА ЈА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Уве ре ње о кућ ном бро ју Обје кат 619
2) Уве ре ње о про ме на ма на зи ва ули це, од но сно тр га Ули ца/трг 619

3) Спи сак ули ца, од но сно тр го ва Ули ца/трг 10
4) Спи сак ули ца, од но сно тр го ва са кућ ним бро је ви ма Кућ ни број 5
5) Ге о ре фе рен ци ра ни пре глед на зи ва ули ца, од но сно тр го-
ва и кућ них бро је ва у ди ги тал ном об ли ку Кућ ни број 7

НА ПО МЕ НА:
Уве ре ње из тач ке 1) овог та риф ног бро ја са др жи и по дат ке о 

евен ту ал ним про ме на ма на зи ва ули це, од но сно тр га и кућ ног бро ја.
Ако об ве зник так се јед ним зах те вом тра жи ви ше по да та ка из 

тач. 4) и 5) овог та риф ног бро ја, укуп но об ра чу на та так са ума њу је 
се, и то:

1) од 5000 до 50000 кућ них бро је ва за 15%;
2) пре ко 50000 кућ них бро је ва за 30%.

Та риф ни број 11.
ПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПРО МЕ НА У БА ЗИ ПО ДА ТА КА АДРЕ-
СНОГ РЕ ГИ СТРА 

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

Утвр ђи ва ње кућ ног бро ја и озна ча ва ње згра де кућ ним 
бро јем Кућ ни број 4.646

Та риф ни број 12.

ОСТА ЛЕ УСЛУ ГЕ Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

За ме на оште ће не или уни ште не та бли це са кућ ним бро јем Та бли ца 2.271

НА ПО МЕ НА:
Под за ме ном, у сми слу овог та риф ног бро ја, под ра зу ме ва се 

из ра да но ве та бли це и озна ча ва ње згра де кућ ним бро јем.

РЕ ГИ СТАР ПРО СТОР НИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА

Та риф ни број 13.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

Гра ни це про стор них је ди ни ца, у ди ги тал ном об ли ку:  
1) за Ре пу бли ку По ли гон 3.299
2) за ауто ном ну по кра ји ну По ли гон 1.320
3) за управ ни округ По ли гон 985
4) за ка та стар ски срез По ли гон 660
5) за град По ли гон 660
6) за оп шти ну По ли гон 396
7) за на се ље По ли гон 41
8) за ка та стар ску оп шти ну По ли гон 41
9) за ме сну за јед ни цу По ли гон 30
10) за ста ти стич ки круг По ли гон 20
11) за по пи сни круг По ли гон 10
12) за гра ни це свих оп шти на, управ них окру га и ауто ном-
них по кра ји на у Ре пу бли ци Ре пу бли ка 54.201

13) за гра ни це свих про стор них је ди ни ца у Ре пу бли ци Ре пу бли ка 338.300
14) за гра ни це свих про стор них је ди ни ца у ауто ном ној 
по кра ји ни АП 136.315

15) за гра ни це свих про стор них је ди ни ца у управ ном 
окру гу

Управ ни 
округ 101.500

16) за гра ни це свих про стор них је ди ни ца у оп шти ни Оп шти на 40.600
17) за гра ни це управ них окру га Те ма 10.150
18) за гра ни це ка та стар ских сре зо ва Те ма 26.390

19) за гра ни це гра до ва Те ма 9.135

20) за гра ни це оп шти на Те ма 37.555
21) за гра ни це на се ља Те ма 67.498
22) за гра ни це ка та стар ских оп шти на Те ма 82.230
23) за гра ни це ме сних за јед ни ца Те ма 55.825
24) за гра ни це ста ти стич ких кру го ва Те ма 121.800
25) за гра ни це по пи сних кру го ва Те ма 182.700

3. КА ТА СТАР ВО ДО ВА

Та риф ни број 14.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА ПРЕ МЕ РА ВО ДО ВА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ко ор ди на те гра нич них та ча ка (x,y), од но сно из вод из 
за пи сни ка ге о дет ског ме ре ња

Гра нич на 
тач ка 67

2) Ко пи ја ски це ме ре ња по је ди ног во да m 7
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Та риф ни број 15.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА КА ТА СТРА ВО ДО ВА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ка та стар ски план во до ва у ана лог ном об ли ку
Де ци ме-

тар ски 
ква драт

723

2) Ка та стар ски план во до ва у рас тер ском (ге о ре фе рен ци-
ра ном) об ли ку

Де ци ме-
тар ски 

ква драт
702

3) Ка та стар ски план во до ва у век тор ском об ли ку
Де ци ме-

тар ски 
ква драт

1.238

Та риф ни број 16.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ИС ПРА ВА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Лист во до ва  – за је дан вод Лист  
во до ва 836

2) Лист во до ва  – за има о ца пра ва на во ду:
(1) за је дан вод Вод 836
(2) за сва ки сле де ћи вод Вод 330

3) Ко пи ја ка та стар ског пла на во до ва
Де ци ме-

тар ски 
ква драт

723

4) Уве ре ње о по да ци ма по след њег ста ња у ка та стру во до ва Уве ре ње 619

Та риф ни број 17.

ГЕ О ДЕТ СКИ РА ДО ВИ НА ТЕ РЕ НУ Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ге о дет ско ме ре ње во да:  
(1) ду жи не до 50 m Вод 8.258
(2) за сва ки ме тар во да пре ко 50 m ду жи не m 93
2) Ге о дет ско ме ре ње при кључ ка на вод:
(1) ду жи не до 50 m При кљу чак 5.367
(2) за сва ки ме тар при кључ ка пре ко 50 m ду жи не m 93
3) Об но ва (обе ле жа ва ње) ли ни је во да пре ма по да ци ма 
ка та стра во до ва: 
(1) ду жи не до 100 m Вод 4.439
(2) за сва ки ме тар во да пре ко 100 m ду жи не m 37

НА ПО МЕ НА:
Ако је за ге о дет ско ме ре ње во до ва нео п ход но из вр ши ти њи-

хо во от кри ва ње уз по моћ тра га ча ви си на так са из овог та риф ног 
бро ја се уве ћа ва 100%.

Ако се от кри ва ње во да вр ши от ко па ва њем так са из овог та-
риф ног бро ја се уве ћа ва 150%.

Ако се исто вре ме но вр ши ге о дет ско ме ре ње во да и при кљу-
ча ка на вод (је дан ела бо рат ге о дет ских ра до ва) ви си на так се се об-
ра чу на ва сход но тач ки 1) овог та риф ног бро ја.

Та риф ни број 18.
ПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПРО МЕ НА У БА ЗИ ПО ДА ТА КА
КАТАСТРА ВОДОВА

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Упис гра фич ких по да та ка о во ду (кар ти ра ње):  
(1) ду жи не до 50 m Вод 2.374
(2) за сва ки ме тар во да пре ко 50 m ду жи не m 26
2) Упис гра фич ких по да та ка о при кључ ку на вод (кар ти-
ра ње):

(1) ду жи не до 50 m При кљу-
чак 1.755

(2) за сва ки ме тар при кључ ка пре ко 50 m ду жи не m 23
3) По је ди нач ни упис над зем них обје ка та (ан тен ски сту бо-
ви, ре ле ји, ТТ сту бо ви и др.) ко ји се при ка зу ју тач ка стим 
сим бо лом

Обје кат 1.651

4) Упис ал фа ну ме рич ких по да та ка о во ду са упи сом има-
о ца пра ва Ис пра ва 10.323

5) Про ме на има о ца пра ва на во ду Ис пра ва 8.671
6) Упис пра ва сво ји не већ упи са ног др жа о ца Ис пра ва 4.129
7) Про ме на ал фа ну ме рич ких по да та ка о во ду Вод 1.032
8) Про ме на по да та ка о упи са ном има о цу пра ва (на зив и се-
ди ште) Зах тев 517

9) Бри са ње во да Вод 1.032

НА ПО МЕ НА:
За услу ге за ко је ни је про пи са на так са овим та риф ним бро-

јем, сход но се при ме њу ју так се из та риф ног бро ја 9. ове та ри фе. 

Ка да се вод (је дан или ви ше) на кнад но по ла же у исти ка нал 
или ка бло ви цу так са за про во ђе ње про ме на у ба зи по да та ка ка та-
стра во до ва утвр ђу је се сход но овом та риф ном бро ју.

Ако су исто вре ме но ге о дет ски ме ре ни вод и при кључ ци на 
вод (је дан ела бо рат ге о дет ских ра до ва) ви си на так се се об ра чу на ва 
сход но тач ки 1) овог та риф ног бро ја.

4. ТО ПО ГРАФ СКО-КАР ТО ГРАФ СКИ ПРО ИЗ ВО ДИ

Та риф ни број 19.

ИЗ ДА ВА ЊЕ АЕРО ФО ТО ГРА МЕ ТРИЈ СКИХ СНИ МА КА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на
таксе

1) Аеро фо то гра ме триј ски „fra me” сним ци са че ти ри ка на-
ла бо је, до 500 сни ма ка:  

(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm сни мак 8.247
(2) ре зо лу ци је од 10 до 20 cm сни мак 6.696
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm сни мак 5.536
2) Аеро фо то гра ме триј ски „fra me” сним ци са три ка на ла 
бо је, до 500 сни ма ка:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm сни мак 7.422
(2) ре зо лу ци је од 10 до 20 cm сни мак 6.026
(3) ре зо лу ци је од ве ће од 20 cm сни мак 4.982
3) Аеро фо то гра ме триј ски „fra me” сним ци са че ти ри ка на-
ла бо је, од 500 до 5000 сни ма ка:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm сни мак 5.772
(2) ре зо лу ци је од 10 до 20 cm сни мак 4.687
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm сни мак 3.875
4) Аеро фо то гра ме триј ски „fra me” сним ци са три ка на ла 
бо је, од 500 до 5000 сни ма ка:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm сни мак 5.196
(2) ре зо лу ци је од 10 до 20 cm сни мак 4.218
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm сни мак 3.487
5) Аеро фо то гра ме триј ски „fra me” сним ци са че ти ри ка на-
ла бо је, пре ко 5000 сни ма ка:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm сни мак 4.123
(2) ре зо лу ци је од 10 до 20 cm сни мак 3.348
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm сни мак 2.768
6) Аеро фо то гра ме триј ски „fra me” сним ци са три ка на ла 
бо је, пре ко 5000 сни ма ка:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm сни мак 3.711
(2) ре зо лу ци је од 10 до 20 cm сни мак 3.014
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm сни мак 2.491
7) Аеро фо то гра ме триј ски „pus hbro om” сним ци, до 1000 km²:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm km² 3.654
(2) ре зо лу ци је од 10 до 20 cm km² 1.937
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm km² 915
8) Аеро фо то гра ме триј ски „pus hbro om” сним ци, од 1000 
до 40000 km²:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm km² 2.558
(2) ре зо лу ци је од 10 до 20 cm km² 1.355
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm km² 640
9) Аеро фо то гра ме триј ски „pus hbro om” сним ци, пре ко 
40000 km²:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm km² 1.827
(2) ре зо лу ци је од 10 до 20 cm km² 968
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm km² 458
10) Ске ни ра ни аеро фо то гра ме триј ски сни мак, цр но-бе ли сни мак 4.029

Та риф ни број 20.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ОР ТО ФО ТОА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ди ги тал ни ор то фо то, до 1000 km²:  
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm km² 2.882
(2) ре зо лу ци је 10 до 20 cm km² 1.694
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm km² 929
2) Ди ги тал ни ор то фо то, од 1000 до 40000 km²:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm km² 2.017
(2) ре зо лу ци је 10 до 20 cm km² 1.187
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm km² 651
3) Ди ги тал ни ор то фо то, пре ко 40000 km²:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm km² 1.441
(2) ре зо лу ци је 10 до 20 cm km² 848
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(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm km² 465
4) Ди ги тал ни „true” ор то фо то, до 1000 km²:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm km² 4.286
(2) ре зо лу ци је 10 до 20 m km² 2.564
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm km² 1.317
5) Ди ги тал ни „true” ор то фо то, од 1000 до 40000 km²:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm km² 2.999
(2) ре зо лу ци је 10 до 20 cm km² 1.796
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm km² 922
6) Ди ги тал ни „true” ор то фо то, пре ко 40000 km²:
(1) ре зо лу ци је ма ње или јед на ке 10 cm km² 2.143
(2) ре зо лу ци је 10 до 20 cm km² 1.282
(3) ре зо лу ци је ве ће од 20 cm km² 659
7) Ове ре на ко пи ја ор то фо тоа  – штам па ни об лик, ко лор, па пир dm² 362

Та риф ни број 21.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ДИ ГИ ТАЛ НОГ МО ДЕ ЛА ТЕ РЕ НА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ди ги тал ни мо дел те ре на, до 1000 km²:  
(1) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да
1 m, тачности ±15 cm km² 10.165

(2) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да
5 m, тачности ± 40 cm km² 3.664

(3) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да 10 m, тач но-
сти ± 80 cm km² 2.452

(4) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да 25 m, тач-
но сти ±1,6 m km² 1.558

2) Ди ги тал ни мо дел те ре на, од 1000 до 40000 km²:
(1) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да
1 m, тачности ±15 cm

km² 7.115

(2) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да
5 m, тачности ± 40 cm km² 2.565

(3) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да 10 m, тач но-
сти ± 80 cm km² 1.716

(4) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да 25 m, тач-
но сти ±1,6 m km² 1.090

3) Ди ги тал ни мо дел те ре на, пре ко 40000 km²:
(1) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да
1 m, тачности ±15 cm km² 5.083

(2) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да
5 m, тачности ± 40 cm km² 1.832

(3) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да 10 m, тач но-
сти ± 80 cm km² 1.226

(4) Ди ги тал ни мо дел те ре на, ди мен зи ја гри да 25 m, тач-
но сти ±1,6 m km² 780

Та риф ни број 22.
ИЗ ДА ВА ЊЕ ОСНОВ НЕ ДР ЖАВ НЕ КАР ТЕ (ОДК), 
ТО ПО ГРАФ СКИХ КА РА ТА И ОСНОВ НОГ ТО ПО ГРАФ-
СКОГ МО ДЕ ЛА (ОТМ)

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Основ на др жав на кар та раз ме ре 1:5000 или
1:10 000 (аналогни облик) Лист кар те 2.560

2) То по граф ска кар та раз ме ре 1:20 000 (ана лог ни об лик) Лист кар те 2.880
3) Основ на др жав на кар та раз ме ре 1:5000 или
1:10 000 (геореференцирана) Лист кар те 2.394

4) То по граф ска кар та раз ме ре 1:20 000 (ге о ре фе рен ци ра на) Лист кар те 2.694
5) Основ ни то по граф ски мо дел за раз ме ру
1:5000 (векторски облик)  

(1) све те ме km² 4.608
(2) те ма Ре љеф km² 782
(3) те ма Објек ти km² 1.015
(4) те ма Са о бра ћај km² 1.015
(5) те ма Хи дро гра фи ја km² 782
(6) те ма Зе мљи шни по кри вач km² 599
(7) те ма Ге о граф ска и дру га име на и озна ке km² 416
6) Основ ни то по граф ски мо дел за раз ме ру
1:20 000 (векторски облик)  

(1) све те ме km² 736
(2) те ма Ре љеф km² 125
(3) те ма Објек ти km² 162
(4) те ма Са о бра ћај km² 162
(5) те ма Хи дро гра фи ја km² 125
(6) те ма Зе мљи шни по кри вач km² 95
(7) те ма Ге о граф ска и дру га име на и озна ке km² 66

5. КАР ТО ГРАФ СКЕ ПУ БЛИ КА ЦИ ЈЕ

Та риф ни број 23.
ИЗ ДА ВА ЊЕ ЗИД НИХ ГЕ О ГРАФ СКИХ И ТЕ МАТ СКИХ 
КА РА ТА

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Свет, ге о граф ска кар та (198 x 134 cm) При ме рак 4.129
2) Свет, по ли тич ко-ге о граф ска кар та (138 х 99 cm) При ме рак 3.097
3) Ис точ на по лу лоп та, ге о граф ска кар та (99 х 142 cm) При ме рак 3.097
4) За пад на по лу лоп та, ге о граф ска кар та (99 х 143 cm) При ме рак 3.097
5) Евро па, ге о граф ска кар та (158 х 136 cm) При ме рак 3.613
6) Сре до зе мље, ге о граф ска кар та (132 х 88,5 cm) При ме рак 2.271
7) Ази ја, ге о граф ска кар та (141 x 136 cm) При ме рак 4.129
8) Афри ка, ге о граф ска кар та (134,5 х 139 cm) При ме рак 4.129
9) Се вер на Аме ри ка, ге о граф ска кар та (97,5 x 136 cm) При ме рак 3.097
10) Ју жна Аме ри ка, ге о граф ска кар та (94 x 135 cm) При ме рак 3.097
11) Аустра ли ја и Оке а ни ја, ге о граф ска кар та (162 x 137 cm) При ме рак 3.613
12) Бал кан ско по лу о стр во, ге о граф ска кар та
(98 x 118 cm) При ме рак 2.271

13) Ср би ја, ге о граф ска кар та (128 x 174 cm) При ме рак 3.613
14) Цр на Го ра, ге о граф ска кар та
(97,5 x 138,5 cm) При ме рак 3.097

15) Вој во ди на, ге о граф ска кар та (121 x 99 cm) При ме рак 3.097
16) Бе о град, зид ни план (152 x 207 cm) При ме рак 6.194
17) Бе о град, фо то кар та (186 x 198 cm) При ме рак 8.258
18) Бо сна и Хер це го ви на, ге о граф ска кар та (106 x 99 cm) При ме рак 2.581
19) Ад ми ни стра тив на кар та Ср би је
(116 x 168 cm) При ме рак 4.129

20) Те мат ске кар те  – Ге о маг нет ска кар та СР Ју го сла ви је у 
фор ма ту до А3 за од ре ђе ну епо ху (по сле 1960. го ди не) При ме рак 4.129

21) Те мат ске кар те  – Ге о маг нет ска кар та Ср би је за од ре ђе-
ну епо ху у фор ма ту до А3 за од ре ђе ну епо ху (по сле 1960. 
го ди не )

При ме рак 4.129

НА ПО МЕ НА:
Ви си на так си из овог та риф ног бро ја од но си се на кар те из-

ра ђе не на тај ве ку, фо то па пи ру или ци рад ном плат ну. Ако се зах те-
ва кар та из ра ђе на на кан ва су так са из овог та риф ног бро ја уве ћа ва 
се за 40%.

У тач. 20) и 21) овог та риф ног бро ја под пој мом епо ха под ра-
зу ме ва се го ди на ко ја се за вр ша ва ци фром 0 или 5.

Та риф ни број 24.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ЗИД НИХ ИСТО РИЈ СКИХ КА РА ТА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Срп ске зе мље од IX до XII ве ка При ме рак 2.581
2) Срп ске зе мље у дру гој по ло ви ни XII и пр вој по ло ви ни 
XI II ве ка При ме рак 2.581

3) Ср би ја 1282 –1321. го ди не При ме рак 2.581
4) Срп ске др жа ве по ло ви ном XIV ве ка При ме рак 2.581
5) Срп ске др жа ве и обла сти 1356 –1371. го ди не При ме рак 2.581
6) Срп ске др жа ве и обла сти 1373 –1395. го ди не При ме рак 2.581
7) Срп ска де спо то ви на и Кра ље ви на Бо сна у пр вој че твр-
ти ни XV ве ка При ме рак 2.581

8) Срп ска де спо то ви на и Кра ље ви на Бо сна по ло ви ном 
XV ве ка При ме рак 2.581

9) Цр на Го ра од XVI II ве ка до 1913. го ди не При ме рак 2.581
10) Евро па по ло ви ном XIV ве ка При ме рак 2.581
11) Евро па у дру гој по ло ви ни XV ве ка При ме рак 2.581
12) Вој на кра ји на кра јем XVI II ве ка При ме рак 2.581
13) Европ ска Тур ска у XVI и XVII ве ку При ме рак 2.581
14) Ср би ја 1804 –1833. го ди не При ме рак 2.581
15) Ср би ја 1876 –1885. го ди не При ме рак 2.581
16) Ср би ја у Бал кан ским ра то ви ма 1912 –1913. го ди не При ме рак 2.581
17) При вре да Ср би је до 1912. го ди не При ме рак 2.581
18) Цр на Го ра 1913. го ди не При ме рак 2.581
19) Осман ско цар ство у XIX и по чет ком XX ве ка При ме рак 2.581
20) Осман ско цар ство од XVI до XVI II ве ка При ме рак 2.581
21) Хаб збур шка мо нар хи ја од XVI до XVI II ве ка При ме рак 2.581
22) Хаб збур шка мо нар хи ја у XIX ве ку При ме рак 2.581
23) Ве не ци ја од XV –XVI II ве ка При ме рак 2.581
24) Евро па од XVI –XVI II ве ка При ме рак 2.581
25) Евро па у XIX ве ку При ме рак 2.581
26) Рим ско цар ство у до ба ца ра Тра ја на При ме рак 2.581
27) Рим ско цар ство у IV ве ку по сле Хри ста При ме рак 2.581
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28) Хе лен ски свет на по чет ку Пе ло по не ског ра та При ме рак 2.581
29) Осва ја ња Алек сан дра Ма ке дон ског и зе мље ис то ка При ме рак 2.581
30) Пр ви свет ски рат При ме рак 2.581
31) Дру ги свет ски рат При ме рак 2.581
32) Ве ли ка ге о граф ска от кри ћа При ме рак 2.581

НА ПО МЕ НА:
Ви си на так си из овог та риф ног бро ја од но си се на кар те из-

ра ђе не на тај ве ку, фо то па пи ру или ци рад ном плат ну. Ако се зах те-
ва кар та из ра ђе на на кан ва су так са из овог та риф ног бро ја уве ћа ва 
се за 40%.

Та риф ни број 25.

ИЗ ДА ВА ЊЕ СА ВИ ЈЕ НИХ ГЕ О ГРАФ СКИХ КА РА ТА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Свет, фи зич ко-ге о граф ска и по ли тич ка кар та  – Б1 фор мат При ме рак 196
2) Свет, фи зич ко-ге о граф ска и по ли тич ка кар та (са лајс на ма) При ме рак 258
3) Свет, фи зич ко-ге о граф ска кар та са под вод ним ре ље фом При ме рак 196
4) Свет, фи зич ко-ге о граф ска кар та са под вод ним ре ље фом 
(са лајс на ма) При ме рак 258

5) Свет, фи зич ко-ге о граф ска и по ли тич ка кар та  – Б2 фор мат При ме рак 93
6) Евро па, по ли тич ко-ге о граф ска кар та При ме рак 196
7) Ази ја, по ли тич ко-ге о граф ска кар та При ме рак 196
8) Се вер на Аме ри ка, по ли тич ко ге о граф ска кар та При ме рак 196
9) Ју жна Аме ри ка, по ли тич ко ге о граф ска кар та При ме рак 196
10) Ср би ја, фи зич ко-ге о граф ска кар та; Те ма: Ми не ра ли При ме рак 196
11) АП Ко со во и Ме то хи ја, атла сна кар та При ме рак 93
12) Цен трал на Ср би ја, фи зич ко-ге о граф ска кар та При ме рак 93
13) За пад на Ср би ја, фи зич ко-ге о граф ска кар та При ме рак 93
14) Ср би ја, фи зич ко-ге о граф ска кар та  – Б2 формат При ме рак 42
15) Ср би ја, фи зич ко-ге о граф ска кар та на ен гле ском је зи ку 
 – Б2 фор мат При ме рак 42

16) Ср би ја, фи зич ко-ге о граф ска кар та у ли сту  – Б2 формат При ме рак 42

Та риф ни број 26.

ИЗ ДА ВА ЊЕ СА ВИ ЈЕ НИХ ИСТО РИЈ СКИХ КА РА ТА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Срп ске зе мље од IX до XII ве ка При ме рак 93
2) Срп ске зе мље у дру гој по ло ви ни XII и пр вој по ло ви ни 
XI II ве ка При ме рак 93

3) Срп ске др жа ве и обла сти 1356 –1371. го ди не При ме рак 93
4) Срп ске др жа ве и обла сти 1373 –1395. го ди не При ме рак 93
5) Срп ска де спо то ви на и кра ље ви на Бо сна у пр вој че твр-
ти ни XV ве ка При ме рак 93

6) Срп ска де спо то ви на и кра ље ви на Бо сна по ло ви ном XV 
ве ка При ме рак 93

7) Цр на Го ра од XVI II ве ка до 1913. го ди не При ме рак 93
8) Евро па по ло ви ном XIV ве ка При ме рак 93
9) Евро па у дру гој по ло ви ни XV ве ка При ме рак 93
10) Вој на кра ји на кра јем XVI II ве ка При ме рак 93
11) Европ ска Тур ска у XVI и XVII ве ку При ме рак 93
12) Ср би ја 1804 –1833. го ди не При ме рак 93
13) Ср би ја 1878 –1913. го ди не При ме рак 93
14) Тур ско цар ство у XIX и по чет ком XX ве ка При ме рак 93
15) Осман ско цар ство од XVI до XVI II ве ка При ме рак 93
16) Хаб збур шка мо нар хи ја од XVI до XVI II ве ка При ме рак 93
17) Хаб збур шка мо нар хи ја у XIX ве ку При ме рак 93

Та риф ни број 27.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ТУ РИ СТИЧ КИХ КА РА ТА И АУТО КА РА ТА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ср би ја и Цр на Го ра, ауто-кар та (68 х 48 cm) При ме рак 93
2) Ср би ја и Цр на Го ра, ауто-кар та у све сци При ме рак 196
3) Евро па, ауто-кар та При ме рак 196
4) Ко па о ник, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
5) Цр но гор ско при мор је, ту ри стич ка кар та При ме рак 93
6) Ср би ја, ауто-кар та При ме рак 196
7) Бе о град, ту ри стич ко под руч је При ме рак 196
8) Фру шка го ра, ту ри стич ка кар та При ме рак 196
9) Фру шка го ра, ту ри стич ка кар та (са лајс на ма) При ме рак 258
10) Вој во ди на, ту ри стич ка кар та са пла ном Но вог Са да При ме рак 196
11) Вој во ди на, ту ри стич ка кар та са пла ном Но вог Са да (са 
лајс на ма) При ме рак 258

12) Зла ти бор, ту ри стич ка кар та и план При ме рак 196
13) Зла ти бор, ту ри стич ка кар та и план (са лајснама) При ме рак 258
14) Бал кан, ауто-кар та При ме рак 196
15) Бје ла си ца и Ко мо ви, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
16) Срем ски Кар лов ци, план гра да При ме рак 93
17) Та ра, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
18) Та ра, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та (са лајснама) При ме рак 258
19) Дур ми тор и ка њон Та ре, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
20) Див чи ба ре, пла ни нар ско-ту ри стич ка ор то фо то кар та При ме рак 196
21) Див чи ба ре, пла ни нар ско-ту ри стич ка ор то фо то кар та 
(са лајс на ма) При ме рак 258

22) Ра јац, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
23) Ста ра пла ни на, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
24) Ста ра пла ни на, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та (са 
лајс на ма) При ме рак 258

25) Ср би ја, ма на сти ри и цр кве При ме рак 196
26) Ср би ја, ма на сти ри и цр кве (са лајс на ма) При ме рак 258
27) Ма на сти ри и цр кве Ср би је, Цр не Го ре и Бо сне и Хер-
це го ви не При ме рак 196

28) Го ли ја, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
29) Вла си на, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
30) Ста ри Бе геј и Цар ска ба ра, кар та спе ци јал ног ре зер ва-
та при ро де При ме рак 196

31) Бе о град, ту ри стич ка кар та под руч ја При ме рак 196
32) Бе о град, ту ри стич ка кар та под руч ја (са лајснама) При ме рак 258
33) Ра дан и окол не пла ни не, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
34) Ра дан и окол не пла ни не, пла ни нар ско-ту ри стич ка 
кар та (са лајс на ма) При ме рак 258

35) Су ва пла ни на, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
36) Су ва пла ни на, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та (са 
лајс на ма) При ме рак 258

37) Ва љев ске пла ни не, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та При ме рак 196
38) Ва љев ске пла ни не, пла ни нар ско-ту ри стич ка кар та (са 
лајс на ма) При ме рак 258

39) Цен трал на Ср би ја, ту ри стич ка кар та При ме рак 196
40) Ду на вом кроз Ср би ју, ту ри стич ка кар та При ме рак 196
41) Ср би ја, ауто-кар та (68 х 48 cm) При ме рак 93

Та риф ни број 28.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ПЛА НО ВА ГРА ДО ВА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Бе о град, план гра да При ме рак 196
2) Бе о град, план гра да (са лајс на ма) При ме рак 258
3) Бе о град, фо то кар та При ме рак 196
4) Бе о град, фо то кар та (са лајс на ма) При ме рак 258
5) Бе о град, план гра да (68 х 48 cm) При ме рак 93

Та риф ни број 29.

ИЗ ДА ВА ЊЕ CD-ова и DVD-ова Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ма на сти ри и цр кве Ср би је и Цр не Го ре При ме рак 413
2) Бе о ин фо  – Елек трон ски план и во дич Бе о гра да, вер зи ја 
4.0 При ме рак 413

3) Атлас све та При ме рак 413
4) Ка та лог пла но ва и ка ра та Бе о гра да При ме рак 413
5) Ма на сти ри и цр кве Ср би је, Цр не Го ре и Бо сне и Хер це-
го ви не на DVD-у и кар та, на срп ском је зи ку При ме рак 619

6) Ма на сти ри и цр кве Ср би је, Цр не Го ре и Бо сне и Хер це-
го ви не на DVD-у и кар та, на ен гле ском је зи ку При ме рак 619

7) DVD  – Вир ту ел ни атлас При ме рак 619
8) Ор то фо то пла но ви гра до ва Ср би је При ме рак 413
9) Ма на сти ри и цр кве Ср би је на CD-у, срп ски и ен гле ски 
је зик При ме рак 413

10) Ср би ја, пла ни нар ске кар те на CD-у При ме рак 413

Та риф ни број 30.

ИЗ ДА ВА ЊЕ АТЛА СА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ге о граф ски атлас за V, VI, VII и VI II раз ред основ не 
шко ле:  

(1) до 50 при ме ра ка При ме рак 413
(2) од 51 до 100 при ме ра ка При ме рак 392
(3) пре ко 100 при ме ра ка При ме рак 371



5. април 2016. Број 35 19
2) Исто риј ски атлас:
(1) до 50 при ме ра ка При ме рак 465
(2) од 51 до 100 при ме ра ка При ме рак 438
(3) пре ко 100 при ме ра ка При ме рак 418

Та риф ни број 31.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ВЕ ЖБАН КИ Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ср би ја:  
(1) до 50 при ме ра ка При ме рак 82
(2) од 51 до 100 при ме ра ка При ме рак 78
(3) пре ко 100 при ме ра ка При ме рак 74
2) Евро па:
(1) до 50 при ме ра ка При ме рак 82
(2) од 51 до 100 при ме ра ка При ме рак 78
(3) пре ко 100 при ме ра ка При ме рак 74
3) Ва не вроп ски кон ти нен ти:
(1) до 50 при ме ра ка При ме рак 82
(2) од 51 до 100 при ме ра ка При ме рак 78
(3) пре ко 100 при ме ра ка При ме рак 74
4) Свет:
(1) до 50 при ме ра ка При ме рак 82
(2) од 51 до 100 при ме ра ка При ме рак 78
(3) пре ко 100 при ме ра ка При ме рак 74

Та риф ни број 32.

ИЗ ДА ВА ЊЕ КЊИ ГА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ге о дет ски пре мер При ме рак 1.549
2) Фи зич ка ге о де зи ја При ме рак 929
3) 20 го ди на Ре пу блич ког ге о дет ског за во да При ме рак 413
4) Мо но гра фи ја „Ге о дет ска де лат ност у Ср би ји 
1837 –2012.” При ме рак 3.097

Та риф ни број 33.

УСТУ ПА ЊЕ АУТОР СКОГ ПРА ВА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Кар то граф ска пу бли ка ци ја фор мат Б2 51.613
2) Кар то граф ска пу бли ка ци ја фор мат Б1 77.419
3) Кар то граф ска пу бли ка ци ја фор мат 2Б1 144.516
4) Кар то граф ска пу бли ка ци ја фор мат 4Б1 247.741
5) Кар то граф ска пу бли ка ци ја фор мат 6Б1 330.322

Та риф ни број 34.
ИЗ ДА ВА ЊЕ СА ГЛА СНО СТИ ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ И СТА-
ВЉА ЊЕ У ПРО МЕТ КАР ТО ГРАФ СКИХ ПУ БЛИ КА-
ЦИ ЈА

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Кар то граф ске пу бли ка ци је из ра ђе не у фор ми атла са 
(ге о граф ски, исто риј ски атлас и др.) 

Пу бли ка-
ци ја 41.290

2) Ве жбан ке (не ме кар те) Пу бли ка-
ци ја 13.419

3) Зид не не ме кар те фор ма та Б1 и 2Б1 са јед ном те мом Пу бли ка-
ци ја 1.445

4) Зид не ге о граф ске и исто риј ске кар те фор ма та Б1 Пу бли ка-
ци ја 4.129

5) Зид не ге о граф ске и исто риј ске кар те фор ма та 2Б1 Пу бли ка-
ци ја 6.710

6) Зид не ге о граф ске и исто риј ске кар те фор ма та 4Б1 Пу бли ка-
ци ја 13.419

7) Зид не ге о граф ске и исто риј ске кар те фор ма та 6Б1 Пу бли ка-
ци ја 20.645

8) Ор то фо то пла но ви гра до ва, у ди ги тал ном и ана лог ном 
об ли ку

Пу бли ка-
ци ја 13.419

9) Са ви је не ге о граф ске и исто риј ске кар те фор ма та ма њег 
од Б1

Пу бли ка-
ци ја 4.129

10) Са ви је не ге о граф ске и исто риј ске кар те фор ма та од 
Б1 до 2Б1

Пу бли ка-
ци ја 6.710

11) Ту ри стич ке, ауто-кар те и дру ге те мат ске кар те и пла-
но ви гра до ва фор ма та ма њег од Б1

Пу бли ка-
ци ја 4.129

12) Ту ри стич ке, ауто-кар те и дру ге те мат ске кар те и пла-
но ви гра до ва фор ма та од Б1 до 2Б1

Пу бли ка-
ци ја 6.710

13) Ди ги тал не кар то граф ске пу бли ка ци је на CD-у, ве ли чи-
не до 700 MB

Пу бли ка-
ци ја 6.710

14) Ди ги тал не кар то граф ске пу бли ка ци је на DVD-у, ве ли-
чи не до 4,7 GB

Пу бли ка-
ци ја 27.355

15) Гло бу си Ф25 и ма њег преч ни ка Пу бли ка-
ци ја 4.129

16) Гло бу си Ф30 Пу бли ка-
ци ја 5.161

17) Гло бу си Ф40 и ве ћег преч ни ка Пу бли ка-
ци ја 6.710

НА ПО МЕ НА:
Са гла сност се из да је за је дан ти раж. За ре принт из да ње без 

из ме на, так са се утвр ђу је у ви си ни од 30% од пу ног из но са. За ре-
принт из да ње са из ме на ма, так са се утвр ђу је у ви си ни од 50% од 
пу ног из но са.

Так са за са гла сност се утвр ђу је за све го ре на ве де не пу бли ка-
ци је, без об зи ра да ли су из ра ђе не на рав ној или ре љеф ној под ло зи 
и без об зи ра на ме диј пред ста вља ња.

6. ПРИ СТУП ПО ДА ЦИ МА ПУ ТЕМ ИН ТЕР НЕ ТА

Та риф ни број 35.

ПРИ СТУП ПО ДА ЦИ МА КА ТА СТРА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

Увид у ба зу по да та ка ка та стра не по крет но сти (прет плат-
нич ки сер вис) Упит 104

Та риф ни број 36.

ПРИ СТУП ПО ДА ЦИ МА ПУ ТЕМ WMS СЕР ВИ СА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Про стор ни по да ци ка та стра не по крет но сти (ди ги тал ни 
ка та стар ски план)  – ме сец да на при сту па

Прет пла та 
+km²

10.323+36 
по km²

2) Про стор ни по да ци адре сног ре ги стра  – ме сец да на 
при сту па

Прет пла та 
+1000 

кућних 
бројева

10.323+36 
за сва ких 

1000 
кућ них 
бро је ва

3) Ди ги тал ни ор то фо то  – ме сец да на при сту па Прет пла та 
+10 km²

15.484+20 
за сва ких 

10 km²
4) Ре ги стар про стор них је ди ни ца (гра ни це свих про стор-
них је ди ни ца)  – ме сец да на при сту па:  

(1) за Ре пу бли ку Ре пу бли ка 10.323
(2) за ауто ном ну по кра ји ну АП 5.161

(3) за управ ни округ Управ ни 
округ 3.097

(4) за оп шти ну Оп шти на 1.549

НА ПО МЕ НА:
Ако се при ступ по да ци ма из овог та риф ног бро ја уго ва ра на 

пе ри од од шест ме се ци, укуп но об ра чу на та так са ума њу је се за 10%.
Ако се при ступ по да ци ма из овог та риф ног бро ја уго ва ра на 

пе ри од од 12 ме се ци, укуп но об ра чу на та так са ума њу је се за 20%.

7. ПО ДА ЦИ АР ХИ ВА

Та риф ни број 37.

ИЗ ДА ВА ЊЕ КО ПИ ЈА ПЛА НО ВА И КА РА ТА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ко пи ја ка та стар ског пла на ар хив ског ори ги на ла и оста-
лих ге о дет ских пла но ва:  

(1) це лог пла на
Де ци ме-

тар ски 
ква драт

619

(2) фор ма та А4 Фор мат А4 1.032
(3) фор ма та А3 Фор мат А3 2.065
2) Koпија оста лих ка ра та (аграр не, пе до ло шке, пре глед не 
кар те ата ра, хи дро ге о ло шке, хи дро ло шке, те мат ске):
(1) раз ме ре 1:20 000 и 1:25 000 Лист кар те 1.755
(2) раз ме ре сит ни је од 1:25 000 до раз ме ре круп ни је од 
1:400 000 Лист кар те 3.613

(3) раз ме ре од 1:400 000 до 1:1 000 000 Лист кар те 4.646

Та риф ни број 38.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ДО КУ МЕ НА ТА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Штам па ње до ку ме на та из ар хи ве до фор ма та А4:  

(1) пр ва три ли ста Пр ва три 
ли ста 206

(2) сва ки сле де ћи лист Лист 52
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2) Штам па ње до ку ме на та из ар хи ве од фор ма та ве ћег од 
А4 до фор ма та ма њег од А2:

(1) пр ва три ли ста Пр ва три 
ли ста 413

(2) сва ки сле де ћи лист Лист 104
3) Штам па ње до ку ме на та из ар хи ве од фор ма та А2 до 
фор ма та ма њег од А0 По ли сту 723

4) Штам па ње до ку ме на та из ар хи ве од фор ма та А0 и ве ћег По ли сту 1238

Та риф ни број 39.

СКЕ НИ РА ЊЕ И ГЕ О РЕ ФЕ РЕН ЦИ РА ЊЕ Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ске ни ра ње до ку мен та ци је у ре зо лу ци ји 300 dpi, фор ма-
ту TIFF G4 и JPEG, пун ко лор (RGB):  

(1) до фор ма та ма њег од А4 Лист пла на 
или кар те 62

(2) од фор ма та А4 до фор ма та ма њег од А3 Лист пла на 
или кар те 104

(3) од фор ма та А3 до фор ма та ма њег од А2 Лист пла на 
или кар те 206

(4) од фор ма та А2 до фор ма та ма њег од А1 Лист пла на 
или кар те 413

(5) од фор ма та А1 до фор ма та ма њег од А0 Лист пла на 
или кар те 1.290

(6) од фор ма та А0 до фор ма та 1600 x 1000 mm Лист пла на 
или кар те 2.478

2) Геореференцирањe ге о дет ских пла но ва и ка ра та Лист пла на 
или кар те 723

3) При пре ма рас тер ских под ло га, исе ца ње пре ма тра же-
ном об у хва ту 

Лист пла на 
или кар те 361

НА ПО МЕ НА:
Утвр ђе на ви си на так се из тач ке 1) овог та риф ног бро ја уве-

ћа ва се за:
1) ис по ру ку у ком при мо ва ном DjVu фор ма ту за 10%;
2) уве ћа ње ре зо лу ци је ске ни ра ња за сва ких 100 dpi за 30%;
3) ске ни ра ње уко ри че не до ку мен та ци је за 30%;
4) унос атри бу та рас тер ских фај ло ва (ме та по да та ка) у рас-

тер ску ба зу по да та ка за 100%.
Утвр ђе на ви си на так се из тач ке 1) овог та риф ног бро ја ума-

њу је се за:
1) ске ни ра ње у „греј ске лу” (Graysca le) или 8-бит ном ко ло ру 

за 50%;
2) ске ни ра ње цр но-бе ло (B&W) за 70%;
3) ума ње ње ре зо лу ци је ске ни ра ња за сва ких 100 dpi за 30%.
Aко об ве зник так се по јед ном зах те ву ске ни ра ви ше од 50 до-

ку ме на та, од но сно ге о ре фе рен ци ра или тран сфор ми ше ви ше од 50 
пла но ва и ка ра та, укуп но об ра чу на та так са за ске ни ра ње, ге о ре фе-
рен ци ра ње или тран сфор ма ци ју ума њу је се и то:

1) од 50 до 100 ко ма да за 20%;
2) од 100 до 1000 ко ма да за 30%;
3) пре ко 1000 ко ма да за 50%.

8. РЕ ГИ СТАР ПРО МЕ ТА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

Та риф ни број 40.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

Из ве штај о оства ре ним ку по про да ја ма не по крет но сти Под руч је 609

9. ОСТА ЛЕ УСЛУ ГЕ

Та риф ни број 41.
ПО СЕБ НИ РА ДО ВИ У ПО СТУП КУ КА ТА СТАР СКОГ И 
КО МА СА ЦИ О НОГ ПРЕ МЕ РА

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ко ма са ци о на про це на зе мљи шта Сат 1.929
2) Кaтастарско кла си ра ње зе мљи шта Сат 1.523
3) Бо ни ти ра ње зе мљи шта Сат 1.421
4) Ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње зе мљи шта:
(1) ис пи ти ва ње pH у H2O и KCl Узо рак 310
(2) ис пи ти ва ње хи гро скоп ске вла ге Узо рак 104
(3) ме ха нич ка ана ли за пи ро фос фат ном „Е” ме то дом Узо рак 1.032

(4) кван ти та тив но од ре ђи ва ње Ca CO3 Узо рак 206

(5) ква ли та тив но од ре ђи ва ње Ca CO3 Узо рак 52

(6) ис пи ти ва ње хи дро ли тич ке ки се ло сти „Y1” Узо рак 310
(7) ис пи ти ва ње су ме ба за по Ка пе ну „S” Узо рак 310
(8) ис пи ти ва ње ху му са по Коц ма ну Узо рак 310

Та риф ни број 42.

ИЗ ДА ВА ЊЕ ЛИ ЦЕН ЦИ И ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ли цен ца за рад ге о дет ске ор га ни за ци је Ли цен ца 8.258
2) Из ме на ли цен це за рад ге о дет ске ор га ни за ци је Ли цен ца 3.097
3) Ге о дет ска ли цен ца и пе чат Ли цен ца 10.323

4) Ле ги ти ма ци ја за за по сле не у ге о дет ској ор га ни за ци ји Ле ги ти ма-
ци ја 1.342

Та риф ни број 43.
АН ГА ЖО ВА ЊЕ СТРУЧ ЊА КА РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ГЕ О-
ДЕТ СКОГ ЗА ВО ДА

Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) За про јек то ва ње Сат 2.013
2) За тех нич ку кон тро лу про јек та Сат 2.013
3) За струч ни над зор, пре глед и ове ру то по граф ског пла на:
(1) ло ка ци ја до 5 ha ha 812
(2) пре ко 5 ha, за сва ки сле де ћи хек тар ha 413
4) За струч ни над зор над ге о дет ским ра до ви ма у обла сти 
пре ме ра и ка та стра:
(1) ка та стар ски пре мер Сат 1.979
(2) ко ма са ци о ни пре мер и уре ђе ње зе мљи шне те ри то ри је 
ко ма са ци јом Сат 1.979

(3) то по граф ски пре мер Сат 1.979
5) За пре глед и при јем ге о дет ских ра до ва у обла сти пре ме-
ра и ка та стра:
(1) ка та стар ски пре мер ha 465
(2) ко ма са ци о ни пре мер и уре ђе ње зе мљи шне те ри то ри је 
ко ма са ци јом ha 310

(3) то по граф ски пре мер ha 406
6) За струч ну обу ку из обла сти пре ме ра и ка та стра Сат 3.045
7) За струч ну обу ку из обла сти при ме не ГНСС тех но ло-
ги је Сат 3.562

8) За да ва ње ми шље ња о при ме ни ре пу блич ких про пи са 
ко ји ма је уре ђе на област, од но сно ко ји се од но се на област 
пре ме ра и ка та стра

Ми шље ње 2.891

9) За кон сул тант ске услу ге Сат 1.342
10) За из ра ду Про гра ма ге о фи зич ких ра до ва (област ге о-
маг не ти зам, елек тро маг не ти зам и аеро но ми ја) Сат 1.342

11) За тех нич ку кон тро лу Про гра ма ге о фи зич ких ра до ва Сат 2.013
12) За пре глед и над зор Про гра ма ге о фи зич ких ра до ва Сат 2.013
13) За пре глед и над зор ра до ва у обла сти др жав ног ге о маг-
нет ског пре ме ра Сат 2.013

14) За оста ле по сло ве ко ји се оба вља ју на те ре ну Сат 852
15) За оста ле по сло ве ко ји се оба вља ју у кан це ла ри ји Сат 341

Та риф ни број 44.

ГЕ О ФИ ЗИЧ КА МЕ РЕ ЊА И ИС ПИ ТИ ВА ЊА Је ди ни ца 
ме ре

Ви си на 
так се

1) Ге о фи зич ка ме ре ња (ге о маг нет ска, ге о е лек тро маг нет-
ска и аеро ном ска ме ре ња) Дан ме ре ња 51.613

2) Днев не оп сер ва то риј ске ге о маг нет ске, ге о е лек трич не и 
јо нос фер ске ва ри ја ци је

Днев не 
вред но сти 25.806

3) Елек тро маг нет ска те рен ска ис пи ти ва ња Дан 
испитивања 51.613

4) Па ле о маг нет ска ис пи ти ва ња:

(1) Па ле о маг нет ска те рен ска ис пи ти ва ња Дан 
испитивања 36.129

(2) Па ле о маг нет ска ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња Ме ре ња по 
узор ку 15.484

5) Се и змо маг нет ска ис пи ти ва ња Дан 
испитивања 51.613

6) Ба жда ре ње ин стру ме на та и уре ђа ја за ге о маг нет ска и 
ге о е лек тро маг нет ска ме ре ња

Дан ба жда-
ре ња 51.613




