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На  основу члана 122. Закона о државном премеру и катастру и уписима права на 
непокретностима (″Службени гласник РС″, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96 и 15/96) и 
члана 67., а у складу са чланом 70. Закона о државној управи (″Службени гласник РС″, 
бр. 20/92 и 48/93), Републички геодетски завод доноси 

И  Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Ј  У  
О ПРЕТХОДНИМ РАДОВИМА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГЕОДЕТСКО-

ТЕХНИЧКИХ РАДОВА У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом инструкцијом утврђују се претходни радови неопходни за израду техничке 
документације геодетско-техничких радова у поступку израде катастра непокретности (у 
даљем тексту: претходни радови). 

Члан 2. 

Претходни радови обухватају прикупљање, анализу и приказ података о: 
1) катастарској општини (у даљем тексту: КО); 

2) изради и одржавању геодетске основе; 

3) изради и одржавању постојећег премера; 

4) осталим елаборатима; 

5) изради и одржавању планова; 

6) катастарском операту; 

7) евидентираним променама; 

8) земљишној књизи односно књизи тапија; 

9) посебним евиденцијама о објектима; 

10) грађанима из регистра грађана; 

11) правним лицима из регистра правних лица. 
Резултати прикупљања и анализе података из става 1. овог члана приказују се у 

облику табела, текста и на за то формираним геодетским подлогама. 

Члан 3. 

Претходни радови врше се, по правилу, за подручје КО. 
О извршеним претходним радовима израђује се технички извештај. 

2. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 

2.1. Геодетске подлоге за графичко приказивање резултата прикупљања и анализе 
података 

Члан 4. 

Геодетске подлоге за графичко приказивање резултата прикупљања и анализе 
података постојећег стања су: 

1) индикационе скице; 

2) копије постојећих скица (карти) мрежа (у даљем тексту: скица мреже).  
 



Ако индикационе скице нису ажурне морају се ажурирати. Ако индикационе скице 
не постоје, израђују се нове за потребе претходних радова. 

На индикационим скицама се наносе сви графички прикази предвиђени овом 
инструкцијом. Графички прикази који се, у складу са овом инструкцијом, односе на 
геодетску основу преносе се на скице појединих геодетских мрежа. Графички прикази се 
дају прозвољним бојама (ако инструкцијом боја није дефинисана) уз обавезну легенду 
коришћених боја. 

Ако скице појединих геодетских мрежа не постоје или су неодговарајуће размере за 
потребе претходних радова, израђују се нове. 

2.2. Основни подаци о КО 

Члан 5. 

Основни подаци о КО су: 
1) назив и шифра КО; 

2) назив општине; 

3) назив катастарског среза; 

4) укупна површина КО; 

5) картографска пројекција (Гаус-Кригерова, стереографска, Золднерова). 
Подаци из става 1. овог члана уносе се у табелу дату у прилогу 1. ове инструкције. 

2.3. Подаци о изради, одржавању и стању геодетске основе 

Члан 6. 

За геодетске тачке обухваћене основним геодетским радовима (тригонометријске и 
нивелманске) утврђује се: 

1) које све тачке постоје на подручју КО и којој врсти геодетске мреже припадају; 

2) у каквом је стању свака поједина тачка (њиховим обилажењем), као и 
регистровање фактичког стања на скици мреже.  

За тачке мреже геодетске основе за снимање детаља се, поред тачака 1) и 2) из 
претходног става, прикупља односно утврђује за сваку мрежу посебно и: 

1) према ком правилнику, упутству или методологији је урађена поједина 
геодетска мрежа; 

2) које године (епохе) је поједина геодетска мрежа рађена; 

3) начин стабилизације за сваку поједину геодетску мрежу; 

4) Датум и пројекције сваке поједине геодетске мреже (под Датумом се 
подразумевају тачке са својим координатама које су послужиле за дефинисање 
координатног система (тачке на које је мрежа ослоњена)); 

5) постигнута тачност мерења и изравнатих величина, за сваку поједину геодетску 
мрежу - из постојећих елабората; 

6) којим инструментима и прибором је извршено мерење у мрежи; 

7) елаборат мерења за сваку поједину геодетску мрежу и епоху; 

8) елаборат обраде резултата мерења сваке поједине мреже. 
Обилазе се (на терену) само оне тачке геодетске основе за снимање детаља које 

имају надземну белегу (осим малих тачака). 
За сваку поједину геодетску мрежу и епоху израде из става 1. и 2. овог члана 

обавезно се:  
1) прикупљају, анализирају и приказују подаци у облику табела (датих у прилогу 

ове инструкције) и у облику текстуалних извештаја, у складу са овом 
инструкцијом израђује; 



2) скица мреже (сходно чл. 4 ове инструкције) са графичким приказима 
предвиђеним овом инструкцијом. 

За тачке градске тригонометријске и нивелманске мреже се даје и списак 
координата тачака са детаљнијим подацима о тачкама, у складу са овом инструкцијом. 

2.3.1. Подаци о изради геодетске основе 

Члан 7. 

Документацију о изради геодетске основе, која је предмет прикупљања и анализе, 
чине: 

1) за тригонометријску мрежу: 

(1) координате тачака: ТО 25; 

(2) описи положаја тачака мреже: ТО 27, 

2) за градску тригонометријску мрежу: 

(1) технички или други писани извештаји о извршеним радовима на мрежи; 

(2) елаборати мерења у мрежи: ТО 1, ТО 1В, ТО 18, ТО 18П, ТО 18Е, ТО ЗП, 
општи регистар; 

(3) елаборати рачунања у мрежи: ТО 2, ТО 2В, ТО 13, ТО 14, ТО 3, ТО 4, ТО 
4А, ТО 28, ТО 28А, ТО 3Т, ТО 4Т, а уколико су мреже изравнате на рачунару 
све излазне документе; 

(4) елаборати изравнања у мрежи: ТО 5, ТО 5а, ТО 8, ТО 9, ТО 10, ТО 10А, ТО 
33, ТО 19, а уколико су мреже изравнате на рачунару све излазне 
документе; 

(5) описи положаја: ТО 27, ТО 27Т; 

(6) списак координата: ТО 25; 

(7) скица градске тригонометријске мреже, 

3) за полигонску мрежу: 

(1) технички, или други писани, извештаји о извршеним радовима на мрежи; 

(2) елаборати мерења у мрежама: ТО 1, ТО 18, ТО 18е, ТО 18п, Тз-п, ТО 1Е, 
ТО 1В; 

(3) елаборати обраде резултата мерења у мрежама: ТО 2, ТО 19а; 

(4) елаборати изравнања мрежа: ТО 8, ТО 13, ТО14, ТО 19, ТО 19б, а уколико 
су мреже изравнате на рачунару све излазне документе; 

(5) скице мрежа; 

(6) описи положаја тачака мреже: ТО 27; 

(7) регистар полигонских влакова; 

(8) општи регистар, 

4) за мрежу везних тачака: 

(1) технички, или други писани, извештаји о извршеним радовима на мрежи; 

(2) елаборат мерења у мрежи: ТО 1, ТО 18, ТО 18е, ТО 18п, Тз-п, ТО 1Е, ТО 
1В; 

(3) елаборат обраде резултата мерења у мрежи: ТО 2, ТО 19а, НО 2; 

(4) елаборат изравнања мреже: ТО 8, ТО 9, ТО 10, ТО 11, ТО 13, ТО14, ТО 19, 
ТО 24, ТО 24а, ТО 32а, а уколико је мрежа изравната на рачунару све 
излазне документе; 

(5) скица мреже; 



(6) описи положаја тачака мреже: ТО 27, ТО 27в, ТО 27ф; 

(7) општи регистар везних тачака, 

5) за линијску мрежу: 

(1) технички, или други писани, извештаји о извршеним радовима на мрежи; 

(2) елаборат мерења у мрежи: ТО 18, ТО 18е, ТО 18п, Тз-п, ТО 1Е; 

(3) елаборат изравнања мреже: ТО 22, ТО 22а, ТО 23, ТО 23а, ТО 23б, а 
уколико је мрежа изравната на рачунару све излазне документе; 

(4) скица мреже; 

(5) регистар линијске мреже, 

6) за нивелманске мреже: 

(1) технички, или други писани, извештаји о извршеним радовима на мрежи; 

(2) елаборат мерења у мрежи: НО 1; 

(3) елаборат обраде резултата мерења у мрежи: НО 2; 

(4) елаборат изравнања мреже: НО 3, НО 4, а уколико је мрежа изравната на 
рачунару све излазне документе; 

(5) скица мреже; 

(6) описи положаја тачака мреже: НО 8, НО 8б. 
Физичка постојаност и комплетност документације мрежа из овог члана приказује се 

у табели која је дата у прилогу 2. ове инструкције. Уколико је документација комплетна 
означава се у табели са К, а уколико је некомплетна са Н.  

У случају некомплетности документације из става 1. овог члана обавезан је 
текстуални извештај који нарочито садржи шта недостаје и колико. Извештај се прилаже 
уз табелу дату у прилогу 2. ове инструкције. 

2.3.2. Подаци одржавања геодетске основе  

Члан 8. 

Документацију одржавања геодетске основе за снимање детаља, која је предмет 
прикупљања и анализе, чине: 

1) технички, или други писани, извештаји о извршеним радовима на обнови или 
проширењу геодетских мрежа; 

2) технички, или други писани, извештаји о накнадно уметнутим тачкама у 
геодетским мрежама; 

3) елаборати накнадних мерења у геодетским мрежама (као код израде мрежа, а 
сходно члану 7. ове инструкције); 

4) елаборати обраде резултата накнадних мерења у геодетским мрежама (као код 
израде мрежа, а сходно члану 7. ове инструкције); 

5) елаборати изравнања обновљених геодетских мрежа (као код израде мрежа, а 
сходно члану 7. ове инструкције); 

6) елаборати изравнања уметнутих тачака; 

7) скице обновљених геодетских мрежа; 

8) скице накнадно уметнутих тачака; 

9) описи положаја тачака; 

10) регистри полигонских влакова; 

11) општи регистри; 

12) регистри линијских мрежа; 



13) општи регистри мрежа везних тачака. 
Физичка постојаност и комплетност документације мрежа из овог члана приказује се 

у табели датој у прилогу 3. ове инструкције. Уколико је документација комплетна означава 
се у табели са К, а уколико је некомплетна са Н.  

У случају некомплетности документације из става 1. овог члана обавезан је 
текстуални извештај који нарочито садржи шта недостаје и колико. Извештај се прилаже 
уз табелу дату у прилогу 3. ове инструкције. 

Члан 9. 

Уколико су за неке делове КО рађене посебне мреже издвајају се као посебне 
целине. 

Епохе одржавања геодетских мрежа које карактерише јединствена методологија 
рада раздвајају се у посебне целине. 

2.3.3. Подаци о стању геодетске основе 

2.3.3.1. Физичко стање геодетске основе 

Члан 10. 

Под физичким стањем геодетске основе за снимање детаља подразумева се 
физичко присуство надземних белега геодетских тачака и остварљивост праваца између 
тачака опажаних у време развијања и рачунања мреже. 

Физичко стање геодетске основе за снимање детаља утврђује се обиласком терена 
и евидентира се на скици мреже и у описима положаја. 

На терену се обилазе само тачке које према описима положаја имају надземну 
белегу (осим малих тачака), а у рубрици ″примедба″ обрасца за опис положаја уписује 
одговарајућа констатација о физичком стању тачке.  

Остварљивост праваца између тачака геодетске основе утврђује се на терену (у 
поступку констатације промена) без обзира на начин стабилизације. 

2.3.3.2. Приказ општих података о геодетској основи 

Члан 11. 

Опште податке о свакој појединачној мрежи дају се: 
1)  за положајне мреже и то: 

(1) полигонометријска мрежа 3. и 4. реда (ПМ3, ПМ4); 

(2) градска тригонометријска мрежа, са или без прелазних зона (ГТМ, ГТМпз); 

(3) градска основна или попуњавајућа полигонометријска мрежа (ГПМо, 
ГПМп); 

(4) полигонске мрежа (ПМ); 

(5) линијска мрежа (ЛМ), 

2)  за висинске мреже и то: 

(1) мрежа нивелмана високе тачности (НВТ); 

(2) мрежа прецизног нивелмана (МПН); 

(3) градска нивелманска мрежа 1., 2. или 3. реда (ГНМ1, ГНМ2 или ГНМ3); 

(4) мрежа нивелмана повећане тачности (МНПТ); 

(5) мрежа техничког нивелмана (МТН); 

(6) мрежа везних тачака (МВТ). 
   (За уписивање врсте и реда мреже у табеле користе се  ознаке у заградама) 
Под општим подацима подразумевају се: 
1) извођач радова; 



2) година реализације; 

3) правилник, упутство, инструкција или методологија по којем је реализована 
геодетска мрежа (у табеле се уноси година доношења нормативног акта и 
његов назив); 

4) начин стабилизације: 

 бетонски стуб - БС; 

 зидани стуб - ЗС; 

 бетонска белега - ББ; 

 камена белега - КБ; 

 керамичка или пластична цев - КЦ или ПЦ; 

 вертикални или хоризонтални репер - ВР или ХР; 

 репер са рупицом - РР; 

 прибремена стабилизација (кољем, и сл.) - ПС; 

 и др; 

(У табеле се уноси процентуална заступљеност појединих белега, а за привремено 
стабилизоване тачке даје се тачан број) 

5) број и врста подземних центара; 

6) Датум геодетске мреже (број и ред датих тачака); 

7) метода изравнања: посредно, условно, комбиновано, путем поступних 
приближења; 

8) начин изравнања: С - слободна, В - везана мрежа; 

9) укупан број тачака геодетске мреже; 

10) број уништених и оштећених тачака. 
Карактеристични подаци из овог члана о положајним мрежама уносе се у 

одговарајуће колоне табеле дате у прилогу 4. ове инструкције. 
Карактеристични подаци из овог члана о висинским мрежама уносе се у 

одговарајуће колоне табеле дате у прилогу 5. ове инструкције. 
Уколико неки од захтеваних података није познат у табелу се уноси НП (Не 

Постоји).  

2.3.3.3. Приказ постигнуте тачности мерења у постојећим геодетским основама  

Члан 12. 

Податке о тачности мерења у постојећим положајним геодетским мрежама, који су 
предмет прикупљања и анализе, чине: 

1) тип и декларисану тачност или најмањи податак инструмената којим су 
извршена мерења; 

2) податак о томе да ли су инструменти и прибор за мерење били калибрисани (у 
табелу се уноси ДА или НЕ); 

3) број измерених дужина-страна; 

4) број мерења поједине дужине; 

5) тачност мерених дужина из разлика напред-назад или подужних одступања 
полигонских влакова; 

6) метода мерења хоризонталних углова или праваца: ЗХ - затварање хоризонта, 
Ш - Шрајберова метода, Г - гирусна метода; 

7) број гируса мерења појединог угла, односно правца; 



8) тачност мереног угла: за тригонометријску мрежу из затварања троуглова, за 
полигонску мрежу из попречних одступања полигонских влакова, а за мрежу 
везних тачака тачност мереног правца (из ТО 10); 

9) координатни систем (локални - Л или државни - Д); 

10) коришћене висине (приближне - П, ортометријске - О или елипсоидне - Е) 

11) за градску тригонометријску мрежу тачност угла из изравнања геодетске мреже, 
а за полигонометријску мрежу - просечну релативну грешку; 

12) максималну вредност поправке из изравнања. 
Подаци из овог члана уносе се у одговарајуће колоне табеле која је дата у прилогу 

6. ове инструкције. 
Уколико неки од захтеваних података нису срачунати, непознати су или нису 

предвиђени за одговарајућу врсту мреже, у табелу се уноси НП (Не Постоји).  

Члан 13. 

Податке о тачности мерења у постојећим висинским геодетским мрежама, који су 
предмет прикупљања и анализе, чине: 

1) тип и декларисана тачност инструмента којим су вршена мерења; 

2) летве које су коришћене: на инварској пантљици или дрвене и које дужине; 

3) број полигона; 

4) број страна; 

5) тачност мм/км; 

6) начин обраде резултата мерења: да ли су уношене поправке за средњи метар 
пара летава; 

7) тачност нивелманске мреже из изравнања; 

8) максималну поправку из изравнања. 
Подаци из овог члана уносе се у одговарајуће колоне табеле која је дата у прилогу 

7. ове инструкције. 
Уколико неки од захтеваних података нису срачунати (или нису предвиђени за 

одговарајућу врсту мреже) у табелу се уноси НП (Не Постоји).  

2.3.3.4. Приказ података о тачкама градских тригонометријских и градских 
нивелманских мрежа 

Члан 14. 

За градске тригонометријске и нивелманске мреже у табелу, дату у прилогу 8. ове 
инструкције, уносе се следећи подаци:  

1) број тачке; 

2) којој још мрежи припада (у табелу унети скраћену ознаку и редни број геодетске 
мреже); 

3) координате тачке; 

4) положајне грешке координата из изравнања; 

5) годину стабилизације; 

6) тип белеге; 

7) број подземних центара; 

8) године мерења са те тачке (приликом постављања и евентуалних обнова 
геодетских мрежа, а не мерења за потребе снимања промена на терену); 

9) ознаку за присутност на терену: Н - неоштећена, О - оштећена (са процентом 
оштећења) или У - уништена. 



 

2.3.3.5. Скице геодетске основе 

Члан 15. 

За сваку поједину геодетску мрежу се, у складу са чланом 4. ове инструкције, 
формира скица мреже.  

На скици мреже се, сходно одредбама ове инструкције, приказује: 
1) физичко присуство, оштећеност и уништеност надземних белега тачака мреже;  

2) остварљивост праваци између тачака опажаних у време развијања и рачунања 
мреже; 

3) Датум мреже (тачке које су служиле за дефиницију координатног система); 

4) припадност основној или попуњавајућој мрежи. 

Члан 16. 

Поједине тачке се на скицама исцртавају према топографском кључу за 
одговарајућу врсту мреже.  

Уништене тачке исцртавају се у црвеној, а оштећене у плавој боји. 
Тачке које су служиле за дефиницију Датума мреже, тј. као дате тачке, уоквирују се 

црним кругом. 
Код полигонометријских и полигонских тачака и репера раздваја се припадност 

основној или попуњавајућој мрежи тако што се поред влака исцртава линија са кружићем 
на средини линије у коме се уписује 1 за основну или 2 за попуњавајућу мрежу. 

Ако се обиласком тачака на терену утврди да надземна белега тачке (према опису 
положаја) није нађена, таква тачка се на скици прецртава црвеном бојом. 

Правац који се због изграђености или других разлога, не може остварити прецртава 
се црвеном бојом на скици мреже. Правац који се са сигурношћу не може остварити (на 
основу увида на терену), прецртава се црвеном бојом знаком ″?″. 

2.4. Подаци израде и одржавања премера 

Члан 17. 

У оквиру претходних радова код израде и одржавања премера прикупљају се и 
анализирају: 

1) општи подаци постојећег премера; 

2) елаборати (документација) израде постојећег премера; 

3) елаборати (документација) одржавања премера. 
 

Члан 18. 

Општи подаци постојећег премера су: 
1) размере снимања детаља (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2500, 1:5000, 1:720, 1:1440, 

1:2880); 

2) методе снимања детаља - по размерама (ортогонална - О, поларна - П, 
фотограметријска - Ф, или графичка (геодетски сто) - Г); 

3) површина КО - по размерама; 

4) период извођења премера - по размерама (за период извођења премера узима 
се година почетка и завршетка радова на премеру; под годином завршетка 
премера подразумева се година у којој је премер стављен у службену употребу; 
када је у различитим периодима рађен премер у оквиру једне размере, за сваки 
период се обезбеђује посебна колона у табели датој у прилогу 9.). 

Подаци из овог члана уносе се у табелу дату у прилогу 9. ове инструкције. 



На индикационим скицама се приказују границе врста премера, размера снимања и 
метода снимања.  

2.4.1. Елаборат израде постојећег премера 

Члан 19. 

Елаборат израде постојећег премера, који је предмет анализе, састоји се из: 
1) елабората омеђавања границе КО; 

2) прегледне карте објекта; 

3) списка кућа; 

4) елабората снимања детаља; 

5) елабората катастарског класирања и бонитирања земљишта. 

2.4.1.1. Елаборат омеђавања КО 

Члан 20. 

У оквиру анализе елабората омеђавања КО утврђује се: 
1) да ли елаборат омеђавања постоји; 

2) по ком пропису је урађен; 

3) да ли је комплетан (према тада важећем пропису); елаборат је комплетан ако 
садржи потписан и оверен записник омеђавања целокупне граничне линије КО 
и скицу омеђавања; 

4) шта недостаје од делова елабората омеђавања; 

5) потписаност и овереност записника омеђавања; 

6) стање употребљивости елабората; 

7) да ли постоје записници детаљног снимања граничне линије; 

8) метода снимања граничне линије; 

9) укупан број граничних (преломних) тачака; 

10) физичко стање граничних белега; 

11) број граничних тачака са срачунатим координатама; 

12) да ли постоји потреба за променом границе КО. 
Подаци ове анализе уписују се у табелу дату у прилогу 1. ове инструкције. 
За тачке 7) и 8) уносе се подаци само уколико је гранична линија посебно снимана. 
Уколико постоји потреба за променом границе КО, опис настале потребе и 

графички приказ даје се у извештају који се прилаже уз табелу дату у прилогу 1. ове 
инструкције. 

Уколико постоји спор око граничне линије, опис спора и графички приказ даје се у 
извештају који се прилаже уз табелу дату у прилогу 1. ове инструкције. 

2.4.1.2. Прегледна карта објекта 

Члан 21. 

Прегледна карта објекта је саставни део елабората премера. У оквиру анализе 
утврђује се: 

1) да ли прегледна карта постоји;        

2) физичка употребљивост прегледне карте. 
Подаци из овог члана уносе се у табелу која је дата у прилогу 1. ове инструкције. 



2.4.1.3. Списак кућа 

Члан 22. 

Провером списка кућа утврђује се: 
1) да ли постоји; 

2) физичка употребљивост списка кућа; 

3) стање ажурности. 
Подаци из овог члана уносе се у табелу дату у прилогу 1. ове инструкције. 

2.4.1.4. Елаборат снимања детаља 

Члан 23. 

Елаборат снимања детаља, који је предмет анализе, чине: 
1) записници поларног или ортогоналног снимања; 

2) скице детаљног снимања; 

3) општи регистар; 

4) фотоскице; 

5) скице положаја фотоскица; 

6) спискови координата детаљних тачака. 

Члан 24. 

У оквиру увида у записнике поларног и ортогоналног снимања утврђује се следеће: 
1) инструменти и прибор са којим је обављено снимање; 

2) укупан број страница (свезака) записника ортогоналног снимања; 

3) број страница (свезака) записника ортогоналног снимања који недостају; 

4) укупан број страница (свезака) записника поларног снимања; 

5) број страница (свезака) записника поларног снимања који недостају; 

6) постоје ли записници о допунском снимању (код аерофотограметријског 
премера); 

7) да ли су записници физички употребљиви. 

Члан 25. 

У оквиру увида у скице снимања детаља утврђује се: 
1) укупан број скица према подели на листове и скице детаља; 

2) број скица које недостају и њихова номенклатура; 

3) број  оштећених скица детаља; 

4) материјал на коме су израђене скице детаља; 

5) оцена читљивости (прегледност) садржаја скица детаља. 

Члан 26. 

Увидом у фотоскице утврђује се: 
1) укупан број фотоскица; 

2) размера фотоскица; 

3) период у коме је извршено дешифровање; 

4) број фотоскица које недостају и њихова номенклатура; 



5) број оштећених фотоскица; 

6) читљивост дешифрованог детаља; 

7) начин заштите фотоскица; 

8) постоји ли скица положаја фотоскица. 

Члан 27. 

Анализом спискова координата детаљних тачака утврђује се: 
1) да ли спискови координата постоје ("ДА" или "НЕ"); 

2) којом методом су одређене координате детаљних тачака; 

3) број детаљних тачака које имају координате; 

4) врсте тачака за које постоје координате (нпр. границе поседа); 

5) физичку употребљивост тригонометријског обрасца бр. 25 (ТО 25); 

6) број страна (свезака) ТО 25 које недостају, као и број детаљних тачака; 

7) да ли се координате чувају на неком дигиталном медију. 

Члан 28. 

Подаци који се утврђују у чл. 24. до 27. уносе се, по размерама, у табелу дату у 
прилогу 9. ове инструкције. 

Ако за шире подручје недостају записници ортогоналног или поларног снимања, 
скице снимања детаља или фотоскице (чл. 24. до 26. ове инструкције), на индикационим 
скицама се приказују границе тих подручја. 

2.4.1.5. Елаборат катастарског класирања и бонитирања земљишта 

Члан 29. 

Прегледом и анализом елабората катастарског класирања земљишта утврђује се: 
1) датум (година) извршења катастарског класирања; 

2) да ли су катастарске културе и класе земљишта (као и ознаке за земљишта која 
служе за посебне намене и неплодне површине), уписане на скице детаља, 
фотоскице или индикационе скице; 

3) да ли постоји списак општинских угледних земљишта за пољопривредне 
културе; 

4) да ли постоји списак општинских угледних земљишта за шуме; 

5) да ли су означена општинска угледна земљишта на скицама детаља, 
фотоскицама или индикационим скицама; 

6) постоји ли записник о катастарском класирању земљишта. 

Члан 30. 

За подручја где је извршено бонитирање земљишта, прегледом и анализом 
елабората бонитирања земљишта утврђује се: 

1) датум (година) извршења бонитирања земљишта; 

2) да ли постоји карта педолошких појава земљишта; 

3) да ли постоји карта бонитетних класа; 

4) да ли постоји карта водолежности плавности и ерозије земљишта; 

5) да ли постоји карта коришћења пољопривредног земљишта; 

6) да ли постоје описи педолошких профила; 



7) да ли постоје резултати лабораторијских анализа (узорака из педолошких 
профила). 

Члан 31. 

Подаци из чланова 29. и 30. уписују се у табелу која је дата у прилогу 10. ове 
инструкције. 

2.4.2. Елаборат одржавања премера 

Члан 32. 

Елаборат одржавања премера, који се анализира, сачињавају: 
1) списак пријава односно пријавни лист; 

2) записници снимања детаља из одржавања премера; 

3) скице одржавања премера - мануали; 

4) индикационе скице. 
У оквиру анализе елабората одржавања премера даје се општа оцена одржавања 

премера, комплетност и стање елабората одржавања премера (по периодима и врстама 
премера) и приказује се у виду текстуалног извештаја уз табелу дату у прилогу 11. 

2.4.2.1. Списак пријава - пријавни лист 

Члан 33. 

Анализом се утврђује постојање списка пријава (односно пријавног листа) и уколико 
за неку годину не постоји, податак о томе се уноси у табелу дату у прилогу 11. ове 
инструкције. 

2.4.2.2. Записници детаљних снимања из одржавања премера 

Члан 34. 

Прегледом и анализом записника снимања детаља из одржавања премера, 
утврђује се и по размерама евидентира у табелу дату у прилогу 11. ове инструкције: 

1) број страница (свезака) записника; 

2) метода снимања детаља приликом одржавања премера; 

3) период у коме је премер одржаван; 

4) инструменти и прибор којим је вршено снимање детаља у периоду одржавања; 

5) број страница (свезака) записника које недостају; 

6) број страница записника, односно тачака које нису снимљене по пропису. 
За тачку 6) из претходног става даје се и посебан текстуални извештај који садржи 

опис неправилности  и обим (број тачака - страна записника) по врстама неправилности. 
Извештај се прилаже уз табелу дату у прилогу 11. ове инструкције. 

2.4.2.3. Скице одржавања премера - мануали 

Члан 35. 

Прегледом и анализом мануала утврђује се и по размерама приказује у табели 
датој у прилогу 11. ове инструкције следеће: 

1) укупан број мануала; 

2) врста подлоге на којој су мануали израђени; 

3) читљивост садржаја мануала; 

4) број мануала који недостају и њихова номенклатура; 



5) број мануала чији садржај није картиран на плановима. 

6) број мануала који нису урађени по пропису (нпр. детаљно снимање није 
обављено по пропису, мануали непрегледани и непотписани и сл.) 

За тачку 6) из претходног става даје се и посебан текстуални извештај који садржи 
опис неправилности  и број мануала по врстама неправилности. Извештај се прилаже уз 
табелу дату у прилогу 11. ове инструкције. 

2.4.2.4. Индикационе скице 

Члан 36. 

У оквиру анализе индикационих скица утврђује се и евидентира у табели датој у 
прилогу 11. ове инструкције: 

1) да ли постоје индикационе скице; 

2) укупан број индикационих скица; 

3) врсту подлоге на којој су израђене индикационе скице; 

4) број оштећених индикационих скица и њихова номенклатура; 

5) број и номенклатуре индикационих скица које недостају; 

6) степен ажурности постојећих индикационих скица. 

2.4.3. Остали елаборати и документација 

Члан 37. 

Од осталих елабората и документације прикупљају се и подаци о: 
1) елаборатима завршених комасација, арондација и аграрних реформи и 

колонизација; 

2) елаборатима експропријација већих објеката; 

3) елаборату враћања земљишта; 

4) основној државној карти (ОДК); 

5) елаборатима недовршених радова на обнови премера и комасацији; 

6) просторно-планским документима и урбанистичким плановима. 
Границе подручја из елабората и документације из претходног става, приказују се 

на индикационим скицама. 

2.4.3.1. Елаборат комасације 

Члан 38. 

Ако је на територији КО извршена комасација земљишта, утврђују се и у табелу 
дату у прилогу 12. ове инструкције уписују следећи подаци: 

1) период у коме су изведени радови комасације; 

2) назив извођача геодетско-техничких радова на комасацији; 

3) на основу којих (законских и подзаконских) прописа је изведена комасација; 

4) на којој површини је изведена комасација; 

5) садржај елабората који је према записнику о примопредаји предат надлежном 
геодетском органу; 

6) физичко стање елабората; 

7) који делови елабората недостају; 
За тачке 5), 6) и 7) даје се и посебан текстуални извештај који се прилаже уз табелу 

дату у прилогу 12. ове инструкције. 



2.4.3.2. Елаборат арондације 

Члан 39.  

Прегледом и анализом елабората извршених арондација утврђују се и у табелу 
дату у прилогу 12. ове инструкције уписују следећи подаци: 

1) период у коме је вршена арондација; 

2) назив извођача геодетских радова; 

3) површина које је захваћена арондацијом; 

4) садржај елабората арондације; 

5) да ли су све промене изазване арондацијом проведене; 

6) физичко стање елабората; 

7) шта од елабората арондације недостаје. 
  
За тачке 4), 6) и 7) даје се и посебан текстуални извештај који се прилаже уз табелу 

дату у прилогу 12. ове инструкције. 

2.4.3.3. Елаборат аграрних реформи и колонизација 

Члан 40. 

Прегледом и анализом елабората извршених аграрних реформи и колонизација 
утврђују се и у табелу дату у прилогу 12. ове инструкције уписују следећи подаци: 

1) период у коме је извршена аграрна реформа и колонизација; 

2) површине које су захваћене аграрном реформом; 

3) садржај елабората аграрне реформе и колонизације; 

4) да ли су све промене изазване аграрном реформом проведене; 

5) физичко стање елабората; 

6) шта од елабората недостаје. 
За тачке 3), 5) и 6) даје се и посебан извештај који се прилаже уз табелу дату у 

прилогу 12. ове инструкције. 

2.4.3.4. Елаборат експропријације 

Члан 41.  

Уколико су на подручју КО извршене или започете експропријације за веће објекте, 
прегледом и анализом елабората експропријација (сваке појединачно) утврђују се и у 
табелу дату у прилогу 13. ове инструкције уписују следећи подаци: 

1) у ком циљу је вршена експропријација; 

2) период у коме је вршена; 

3) површине захваћене експропријацијом; 

4) да ли су све промене изазване експропријацијом проведене; 

5) да ли је рађено по пропису; 

6) садржај  елабората експропријације; 

7) физичко стање елабората; 

8) шта од елабората недостаје; 

9) да ли има жалби против решења о експропријацији и колико. 
За тачке 5), 6), 7) и 8) даје се и посебан текстуални извештај, који се прилаже уз 

табелу дату у прилогу 13. ове инструкције. 



2.4.3.5. Елаборат враћања земљишта 

Члан 42. 

Уколико су на подручју КО извођени радови на враћању земљишта, увидом у 
елаборат враћања земљишта утврђују се и у табелу дату у прилогу 13. ове инструкције 
уписују следећи подаци: 

1) период у коме је вршено враћање земљишта; 

2) површина земљишта које је предмет враћања; 

3) да ли је сво земљиште (које је предмет враћања) враћено; 

4) да ли је враћено земљиште проведено у катастру земљишта; 

5) садржај елабората враћања земљишта;  

6) физичко стање елабората; 

7) шта од елабората недостаје. 
За тачке 3), 5), 6) и 7) даје се и посебан текстуални извештај, који се прилаже уз 

табелу дату у  прилогу 13. ове инструкције. 

2.4.3.6. Основна државна карта (ОДК) 

Члан 43. 

За подручје на коме се изводе претходни радови утврђује се : 
1) да ли је урађена ОДК (ДА - НЕ); 

2) размера ОДК (1:5000 или 1:10000); 

3) број листова и њихова номенклатура, 

4) и подаци се евидентирају у табелу која је дата у прилогу 13. ове инструкције. 

2.4.3.7. Елаборат недовршених обнова премера, комасација и арондација земљишта 

Члан 44. 

За КО на којој су започети геодетски радови на премеру и обнови премера, 
прикупљање и анализу елабората извршених радова извршиће комисија коју образује 
директор Републичког геодетског завода. 

2.4.3.8. Просторно-планска и урбанистичка документација 

Члан 45. 

Уз сагласност надлежних органа и организација, за подручје за које се изводе 
претходни радови, врши се увид у постојећу просторно-планску и урбанистичку 
докуменатацију (Закон о планирању, просторном уређењу и просторном плану СРС 
("Службени гласник СРС", број 44/89), Закон о планирању и уређењу простора и насеља 
("Службени гласник РС", број 44/95) и Закон о регистру просторних јединица ("Службени 
гласник СРС", број 19/89)). 

Увид у просторно-планску и урбанистичку документацију тражи се од надлежног 
органа службено, а одлуке о проглашењу граница просторних и урбанистичких планова 
се прилажу уз табелу дату у прилогу 13.  

Члан 46. 

Прегледом и анализом просторно-планске и урбанистичке документације утврђују 
се (појединачно за сваки просторно-урбанистички план) и у табелу дату у прилогу 13. ове 
инструкције уписују следећи подаци: 

1) назив просторног односно урбанистичког плана; 

2) година усвајања плана; 



3) површина захваћена планом; 

4) укупан број грађевинских парцела планираних урбанистичким планом; 

5) број грађевинских парцела реализованих на терену; 

6) начин дефинисања границе постојећег просторног односно урбанистичког 
плана (графички, нумерички, описно или комбиновано); 

7) да ли постоје координате граничних тачака постојећег просторно-урбанистичког 
плана. 

Члан 47. 

На индикационим скицама се приказује: 
1) граница насељеног места; 

2) граница ГУП-а; 

3) граница ДУП-а односно регулационог плана, односно других планова који 
имају план парцелације; 

4) граница грађевинског земљишта; 

5) граница градског грађевинског земљишта; 

6) граница и матични број статистичког круга. 

2.5. Подаци о изради и одржавању планова 

2.5.1. Аналогни (класични) планови 

Члан 48. 

Анализа стања планова (подлога) спроводи се тако што се проверава физичко стање 
сваког појединачног детаљног листа и саставља преглед (табела у прилогу 14. ове 
инструкције) који садржи следеће податке: 

1) број детаљног листа; 

2) размеру; 

3) формат листа; 

4) материјал подлоге; 

5) процену процентуалне попуњености листа детаљем; 

6) процену укупног броја детаљних тачака; 

7) процену укупног броја детаљних тачака насталих током одржавања; 

8) оцену физичког стања подлоге (запрљаност, оштећења, ...); 

9) процену ажурности; 

10) околности које су битне за анализу општег стања подлоге. 

Члан 49. 

Као формат листа уписују се димензије корисног простора листа у милиметрима у 
правцу Y- и X-осе. 

Члан 50. 

За материјал на коме су израђени планови (радни оригинали) уписује се једна од 
следећих опција: 

1) хамер; 

2) хамер каширан на платну; 



3) хамер каширан на цинканој плочи; 

4) астралон; 

5) фолија; 

6) картографска хартија; 

7) картографска хартија каширана на платну. 

Члан 51. 

Као податак попуњености листа детаљем уписује се процењена вредност у 
процентима у опсегу од 1-100%.  

До процењене вредности pŠ%Ć се долази изразом: 
 пŠ%Ć=((Pp+Pd)/Pu)⋅100 
где је: 
 Pp : укупан број пуних дециметарских квадрата, 
 Pd : процена површине делимично попуњених квадрата исказана пуним  
    квадратима, 
 Py : укупан број дециматарских квадрата на листу. 

Члан 52. 

Процена укупног броја детаљних тачака врши се на основу бројања детаљних тачака у 
једном карактеристичном дециметарском квадрату.  

Под карактеристичним дециметарским квадратом се подразумева онај дециметарски 
квадрат који по својој густини тачака одговара просечној густини детаља на листу. 

Процена укупног броја детаљних тачака добија се када се пребројани број детаљних 
тачака у карактеристичном дециметарскокм квадрату помножи процењеним бројем пуних 
квадрата (Pp+Pd). 

Члан 53. 

Процена укупног броја тачака насталих током одржавања врши се: 
1) код мањег степена промена, бројањем тачака на листу; 

2) код већег степена промена, бројањем тачака у карактеристичном 
дециметарском квадрату и множењем добијене вредности са процењеним 
бројем пуних квадрата (Pp+Pd). 

Под тачкама насталим током одржавања подразумевају се тачке које су на плану 
нанете црвеном бојом.  

Члан 54. 

Код оцене физичког стања анализира се: запрљаност подлоге, читљивост детаља, 
физичка оштећења у радном и ваноквирном простору листа, оштећења рубова подлоге итд. 

Оцена физичког стања подлоге исказује се оценом, и то: 
1) оценом "одличан" оцењује се подлога која нема никаква физичка оштећења, 

која је по свом физичком стању веома блиска стању потпуно нове геодетске 
подлоге одговарајућег материјала; 

2) оценом "врло добар" оцењује се подлога која нема никаква физичка оштећења, 
али је приметна запрљаност подлоге током одржавања; 

3) оценом "добар" оцењује се подлога која има изражену запрљаност подлоге и 
која има физичка оштећења (изгребаност, напрслине, подераност ивица), али 
она нису таква да доводе у питање чврстину и компактност подлоге; 

4) оценом "довољан" оцењује се јако запрљана подлога, која при томе има и 
знатна физичка оштећења, али су она таква да још увек не угрожавају чврстину 
и компактност подлоге; 



5) оценом "недовољан" оцењује се јако запрљена подлога код које је видљивост и 
читљивост детаља доведена у питање као и јако оштећена подлога код које 
оштећења доводе у питање чврстину и компактност подлоге. 

Члан 55. 

Уколико се анализом радних оригинала планова утврди да се исти не могу користити 
за дигитализацију, скенирање, репродукцију и др. онда се у том циљу врши анализа 
архивских оригинала планова.  

Члан 56. 

Осим поменутих параметара преко којих се може стећи увид у опште стање подлоге, у 
неким конкретним условима могу се појавити и друге околности које су од значаја за ову 
анализу. Оне се уписују у посебну рубрику или се дају у посебном извештају (писани 
коментар) уз прилог 14. ове инструкције.  

2.5.2. Дигитални планови 

Члан 57. 

Уколико је на подручју обухваћеном претходним радовима рађен дигитални 
геодетски план (ДГП) спроводи се анализа базе података ДГП у оквиру које се утврђује: 

1) размера; 

2) број детаљних листова и њихова номенклатура; 

3) површина подручја за које је формирана база података ДГП;  

4) за које подручје је урађен ДГП (целу КО, грађевински реон, подручје комасације, 
подручје једне размере, ...) 

5) садржај базе података ДГП (сходно Правилнику о формирању, одржавању, 
дистрибуцији и архивирању базе података дигиталног геодетског плана 
("Службени гласник РС", број 37/95)); 

6) из којих података је формирана база података ДКП (оригиналних, 
дигитализацијом или комбинацијом); 

7) софтвер којим је рађен ДГП; 

8) да ли је база података решењем стављена у службену употребу; 

9) околности које су битне за анализу ДГП. 
Подаци из претходног става уписују се у табелу дату у прилогу 15. ове инструкције. 

На индикационим скицама се приказују границе подручја за које је рађен ДГП.  
За тачке 4), 5), 6) и 9) из става 1. овог члана, даје се и посебан текстуални извештај 

који се прилаже уз табелу дату у прилогу 15. ове инструкције. 

2.6. Подаци о изради и одржавању катастарског операта катастра земљишта 

Члан 58. 

У оквиру анализе катастарског операта утврђују се подаци о изради, одржавања и 
стању катастарског операта катастра земљишта и евидентирају се у табелама датим у 
прилозима 16. до 18. ове инструкције. 

2.6.1. Израда катастарског операта катастра земљишта 

Члан 59. 

Подаци о датуму и начину израде катастарског операта евидентирају се у табелу 
која је дата у прилогу 16. ове инструкције, и то: 

1) датум (годину) израде (устројавања катастра земљишта); 

2) начин израде: 



 ручном обрадом података (мануелно), 

 аутоматском обрадом података (дигитално). 

Члан 60. 

У табелу дату у прилогу 16. ове инструкције уписује се да ли су при преласку на 
аутоматску обраду података катастра земљишта сачувани сви делови катастарског 
операта у класичном облику, и то: 

1) списак катастарских парцела; 

2) поседовни листови; 

3) сумарни преглед поседовних листова; 

4) преглед поседовних листова по културама и класама и неплодним 
земљиштима; 

5) преглед површина и катастарског прихода по културама и класама и 
неплодним земљиштима, односно збирни преглед површина и 
катастарског прихода према начину коришћења и катастарским класама; 

6) азбучни преглед корисника; 

7) сумарник катастарског прихода. 
Физичку постојаност, стање и комплетност документације из става 1. овог члана 

приказује се у табели датој у прилогу 16. ове инструкције. 
Уколико је документација комплетна означава се у табели са К, а уколико је 

некомплетна са Н.  
У случају некомплетности неких делова операта из става 1. тачка 1) до 7) овог 

члана обавезано се саставља текстуални извештај у коме се нарочито наводе подаци о 
томе шта недостаје од делова операта и колико. Извештај се прилаже уз табелу дату у 
прилогу 16. ове инструкције. 

2.6.2. Одржавање катастарског операта катастра земљишта 

Члан 61. 

У оквиру анализе одржавања катастарског операта утврђују се и у табели датој у 
прилогу 17. ове инструкције евидентирају следећи подаци: 

1) број поседовних листова; 

2) број парцела; 

3) број корисника; 

4) број пореских обвезника; 

5) просечан број промена у току године; 

6) начин одржавања операта: 

 ручно, 

 аутоматском обрадом; 

7) начин евиденције (чувања) годишњег стања: 

 у обрасцима у којима је за сваку годину уписано стање промена, 

 на рачунару, 

 копија ("бекап") података на магнетном медију, 

 штампањем само оних образаца који су претрпели промене, 

 штампањем целог операта; 

8) начин вођења поседовних листова: 



 вођење поседовних листова по домаћинствима (постојање сувласника 
који немају исти удео над свим парцелама уписаним у поседовни 
лист), 

 уписивање плодоуживалаца са припадајућим деловима на 
плодоуживању, на насловну страну поседовног листа, 

 непознати удели корисника, 

 непознати удели пореских обвезника, 

 постојање делова парцела (једна парцела се налази у више поседовних 
листова), 

 постојање поседовних листова без унутрашње стране (без парцела) 
који служе за припис катастарског прихода из других општина, 

 вођење делова земљишне књиге у катастарском операту. 
За одговарајући начин вођења поседовних листова утврђује се обим неслагања, 

односно број поседовних листова који су формирани на наведени начин. 

Члан 62. 

Подаци који се односе на аутоматско одржавање катастарског операта утврђују се 
и евидентирају у табели датој у прилогу 18. ове инструкције, и то: 

1) назив рачунарског програма (софтвера) који се користи; 

2) верзија програма; 

3) назив оперативног система који подржава програм; 

4) софтверски пакет у коме је развијен програм; 

5) речник података за све датотеке који садржи: 

 структуру постојећих датотека са описом саржаја поља, 

 тумач коришћених шифарника са одговарајућом важећом номенклатуром; 

6) начин уписивања индикација физичких и правних лица (којим редоследом 
је уписивано презиме, име, име родитеља, девојачко презиме и име мужа 
- када се све налази у истом пољу, односно назив и седиште правног 
лица када се налази у више поља); 

7) да ли су подаци уписивани са YУ латиничним, ћириличним или другим 
распоредом тастатуре; 

8) начин обележавања поседовних листова у друштвеној својини; 

9) начин обележавања парцела које припадају одређеним зонама 
грађевинског реона; 

10) начин чувања историјата промена у операту; 

11) да ли се користе јединствени матични бројеви грађана, или локални 
матични бројеви; 

12) структуру шифре пореског обвезника; 

13) да ли су упарене шифре пореских обвезника са шифрама у управи 
прихода; 

14) на који начин се воде поседовни листови за отпис и припис катастарског 
прихода у друге општине. 

За тачке 5) и 12) даје се и посебан извештај који се прилаже уз табелу дату у 
прилогу 18. ове инструкције. 

Пример за речник података и тумач шифарника је дат у прилогу 20. ове 
инструкције. 



Члан 63. 

Уз табелу, дату у прилогу 18. ове инструкције, прилаже се по један примерак 
(страна) од свих излазних докумената (катастарског операта) из програмског пакета. 

2.7. Подаци о насталим променама које нису проведене на плановима и 
катастарском операту 

Члан 64. 

Настале промене које нису проведене на плановима и катастарском операту 
утврђују се на терену упоређивањем фактичког стања са стањем у евиденцији у катастру. 
За евидентирање промена могу послужити и аерофотограметријски снимци 
(фотоасамблаж). 

Промене из претходног става утврђује геодетски стручњак и исте евидентира 
приближно у оквиру катастарске парцеле на индикационој скици слободном руком - 
црвеном бојом. 

Промене се евидентирају према топографском кључу за одговарајућу размеру 
плана. 

Ради евидентирања промена култура обавезно се претходно на индикационим 
скицама наносе, графитном оловком, културе које се воде у катастарском операту. 

Објекти који се налазе приказани на индикационим скицама (постоје у катастру 
земљишта) а не постоје на терену, прецртавају се црвеном оловком знаком ″x″. 

2.8. Земљишна књига 

Члан 65. 

На подручјима на којима постоји земљишна књига утврђује се: 
1) година израде односно обнове земљишне књиге; 

2) сагласност података (проценом) земљишне књиге и катастра земљишта; 

3) да ли је после извршене обнове премера извршена обнова земљишне 
књиге, 

а подаци се уносе у табелу дату у прилогу 19. ове инструкције. 

Члан 66. 

За КО у којима се вођење земљишне књиге врши аутоматском обрадом података, 
утврђује се и евидентира у табели датој у прилогу 19. ове инструкције: 

1) речник података за све датотеке, који треба да садржи: 

 структуру постојећих датотека са описом садржаја поља, 

 тумач коришћених шифарника са одговарајућом важећом номенклатуром; 

2) да ли су коришћени јединствени матични бројеви грађана (ЈМБГ); 

3) да ли су подаци уписивани са YУ латиничним или ћирличним распоредом 
тастатуре; 

4) начин чувања историјата промена. 
За тачку 1) из претходног става даје се посебан извештај који се прилаже уз табелу 

дату у прилогу 19. ове инструкције.  
Пример за речник података и тумач шифарника дат је у прилогу 20. ове 

инструкције. 

2.9. Књига тапија 

Члан 67. 

У случају да се као јавна књига о непокретностима води књига тапија, тада се 
подаци о њој евидентирају у табели датој у прилогу 19. ове инструкције. 

 



2.10. Посебне евиденције о објектима 

Члан 68. 

Кад за подручје претходних радова постоје посебне евиденције о објектима тада се 
утврђује у табели датој у прилогу 19. ове инструкције евидентира: 

1) које евиденције о објектима постоје; 

2) које податке садрже (за сваку евиденцију појединачно); 

3) у ком обиму (за сваку евиденцију појединачно). 
По потреби се, уз табелу, даје и посебан извештај. 

Члан 69. 

У случају аутоматске обраде података у евиденцијама о објектима, за сваку врсту 
евиденције утврђује се и у табели датој у прилогу 19. ове инструкције евидентира: 

1) речник података за све датотеке, који треба да садржи: 

 структуру постојећих датотека са описом садржаја поља, 

 тумач коришћених шифарника са одговарајућом важећом номенклатуром; 

2) да ли су коришћени јединствени матични бројеви грађана (ЈМБГ); 

3) да ли су подаци уписивани са YУ латиничним или ћирличним распоредом 
тастатуре; 

4) начин чувања историјата промена. 
За тачку 1) из претходног става даје се посебан извештај који се прилаже уз табелу 

дату у прилогу 19. ове инструкције. 
Пример за речник података и тумач шифарника дат је у прилогу 20. ове 

инструкције. 

2.11. Регистар грађана 

Члан 70. 

Од Министарства унутрашњих послова Републике Србије преузима се регистар 
грађана за територију КО, упоређује се са азбучним списком корисника и сачињавају 
спискови: 

1) корисника који немају ЈМБГ (јединствен матични број грађана); 

2) корисника који станују ван општине; 

3) корисника који бораве у иностранству. 
Спискови из тачке 1) до 3) прилажу се уз табелу дату у прилогу 19. ове инструкције. 

2.12. Регистар правних лица 

Члан 71. 

Од надлежних општинских или републичких органа се за подручје КО преузимају 
регистри: 

1) фирми; 

2) радњи; 

3) органа управе. 
Постојаност регистара из претходног става уписује се у табелу дату у прилогу 19. 

ове инструкције. 
Подаци из регистара из става 1. тачка 1) до 3) овог члана упоређују се са подацима 

из азбучног списка корисника. На основу упоређења сачињава се списак правних лица 
без матичног броја и прилаже уз табелу дату у прилогу 19. ове инструкције. 



3. ПРИЛОЗИ 

Члан 72. 

Прилози од броја 1. до 20. одштампани уз ову инструкцију чине њен саставни део. 

4. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ ПРЕТХОДНИМ РАДОВИМА 

Члан 73. 

По извођењу претходних радова саставља се технички извештај о обављеним 
претходним радовима који садржи: 

1) извештај о извршењу претходних радова; 

2) попуњене табеле дате у прилозима 1. до 19. ове инструкције; 

3) текстуалне извештаје који се, сходно овој инструкцији, прилажу уз 
одговарајуће табеле; 

4) геодетске подлоге (индикационе скице и скице мрежа) са графичким 
приказима предвиђеним овом инструкцијом; 

5) друге извештаје и графичке приказе који нису предвиђени овом 
инструкцијом, а описују (приказују) одређене специфичности од значаја за 
израду пројектне документације геодетско-техничких радова у поступку 
израде катастра непокретности. 

Технички извештај о обављеним претходним радовима је саставни део техничке 
документације геодетско-техничких радова у поступку израде катастра непокретности. 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 74. 

Претходни радови прописани овом инструкцијом обавезни су за све радове који се 
започињу на изради катастра непокретности и они претходе изради техничке докумантације 
геодетско-техничких радова у поступку израде катастра непокретности. 

Члан 75. 

Инструкција ће се примењивати од 23.12.1996. године. 

Република Србија  
Републички геодетски завод 
Број: 951-83/96 
Дана: 16.12.1996. године 
Б е о г р а д 

ДИРЕКТОР 

Проф. Др Душан С. Јоксић, дипл. инж. геод. 



prilog 1 
 

PODACI IZRADE PREMERA (~l. 5, 20, 21. i 22.) 
 

 
PODACI O KO   (~lan 5.) 

1. Naziv i {ifra KO  

2. Naziv op{tine  

3. Ukupna povr{ina KO  

4. Naziv katastarskog sreza  

5. Vrsta projekcije  

 
ELABORAT OME\AVAWA KO   (~lan 20.) 

1. Da li elaborat ome|avawa 

postoji? 

 

2. Po kom propisu je ura|en?  

3. Da li je kompletan (prema tada 

va`e}em propisu)? 

 

4. [ta nedostaje od delova elaborata 

ome|avawa? 

 

5. Da li je zapisnik ome|avawa 

potpisan i overen? 

 

6. Stawe upotrebqivosti elaborata?  

7. Da li postoje zapisnici detaqnog 

snimawa grani~ne linije? 

 

8. Metoda snimawa grani~ne linije?  

9. Ukupan broj grani~nih 

(prelomnih) ta~aka? 

 

10. Fizi~ko stawe grani~nih belega?  

11. Broj grani~nih ta~aka sa 

sra~unatim koordinatama? 

 

12. Da li postoji potreba za 

promenom granice KO? 

 

 
PREGLEDNA KARTA OBJEKTA   (~lan 21.) 

1. Da li pregledna karta postoji?  

2. Da li je fizi~ki upotrebqiva?  

 
SPISAK KU]A   (~lan 22.) 

1. Da li postoji spisak ku}a?  

2. Da li je fizi~ki upotrebqiv?  

3. Da li je a`uran?  

 
 
 Podatke prikupio:      Overava: 



prilog 2 
 

PRIKAZ ELABORATA IZRADE GEODETSKE OSNOVE (~lan 7.) 
 

                  Vrsta mre`e 
 
   Dokumentacija 

Trigon. 
mre`a 

Grad. 
trig. 
mre`a 

Poligon. 
mre`a 

Mre`a 
veznih 
ta~aka 

Linijska 
mre`a 

Gradska 
nivelmanska 

mre`a 
TO 1       
TO 1E       
TO 1V       
TO 2       
TO 2V       
TO 3       
TO 3T       
TO 4       
TO 4A       
TO 4T       
TO 5       
TO 5A       
TO 8       
TO 9       
TO 10       
TO 10A       
TO 11       
TO 13       
TO 14       
TO 18       
TO 18E       
TO 18P       
TO 19       
TO 19A       
TO 19B       
TO 22       
TO 22A       
TO 23       
TO 23A       
TO 23B       
TO 24       
TO 24A       
TO 25       
TO 27       
TO 27V       
TO 27F       
TO 27T       
TO 28       
TO 28A       
TO 32A       
TO 33       
TZ-P       
NO 1       
NO 2       
NO 3       
NO 4       
NO 8       
NO 8b       
Tehni~ki, ili drugi pisani, 
izve{taji o izvr{enim radovima 

      

Izlazni dokument iz izravnawa 
mre`a 

      

Skica mre`e       
Registar       
Op{ti registar       

 
 Podatke prikupio:      Overava:  
 



prilog 3 
 

PRIKAZ ELABORATA ODR@AVAWA GEODETSKE OSNOVE     (~lan 8.) 
 

                  Vrsta mre`e 
 
   Dokumentacija 

Trigon. 
mre`a 

Grad. 
trig. 
mre`a 

Poligon. 
mre`a 

Mre`a 
veznih 
ta~aka 

Linijska 
mre`a 

Gradska 
nivelmansk

a 
mre`a 

TO 1       
TO 1E       
TO 1V       
TO 2       
TO 2V       
TO 3       
TO 3T       
TO 4       
TO 4A       
TO 4T       
TO 5       
TO 5A       
TO 8       
TO 9       
TO 10       
TO 10A       
TO 11       
TO 13       
TO 14       
TO 18       
TO 18E       
TO 18P       
TO 19       
TO 19A       
TO 19B       
TO 22       
TO 22A       
TO 23       
TO 23A       
TO 23B       
TO 24       
TO 24A       
TO 25       
TO 27       
TO 27V       
TO 27F       
TO 27T       
TO 28       
TO 28A       
TO 32A       
TO 33       
TZ-P       
NO 1       
NO 2       
NO 3       
NO 4       
NO 8       
NO 8B       
Tehni~ki, ili drugi pisani, 
izve{taji o obnovi mre`a 

      

Tehni~ki, ili drugi pisani, 
izve{taji o umetnutnim ta~kama 

      

Izlazni dokument iz izravnawa 
obnovqenih mre`a 

      

Izlazni dokument iz izravnawa 
umetnutih ta~aka 

      

Skica obnovqene mre`e 
 

      

Skica umetnutih ta~aka 
 

      

Registar 
 

      

Op{ti registar 
 

      

 
 Podatke prikupio:      Overava:  



prilog 4 
 

OP[TI PODACI O POLO@AJNIM MRE@AMA (~lan 11.) 
 
 
R. Vrsta Izvo|a~ radova God. Pravilnik, uputstvo, Na~in Podz. Datum Izravnawe Broj ta~aka 
br. mre`e  real. instrukcija, metodologija ... stabiliz. centar mre`e metoda na~in ukupno uni{teno o{te}eno 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
 

            

2. 
 

            

3. 
 

            

4. 
 

            

5. 
 

            

6. 
 

            

7. 
 

            

8. 
 

            

9. 
 

            

10. 
 

            

 
 Podatke prikupio:             Overava: 



prilog 5 
 

OP[TI PODACI O VISINSKIM MRE@AMA (~lan 11.) 
 
 
R. Vrsta Izvo|a~ radova God. Pravilnik, uputstvo, Na~in Datum Izravnawe Broj ta~aka 
br. mre`e  real. instrukcija, metodologija ... stabiliz. mre`e metoda na~in ukupno uni{teno o{te}eno 

  1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. 
 

           

2. 
 

           

3. 
 

           

4. 
 

           

5. 
 

           

6. 
 

           

7. 
 

           

8. 
 

           

9. 
 

           

10. 
 

           

 
 Podatke prikupio:             Overava:  
 



prilog 6 
PODACI O TA^NOSTI POLO@AJNIH MRE@A (~lan 12.) 

 
 
VRSTA I RED MRE@E: ______________________________________ 

 
 Merewe du`ina Merewe uglova Obrada rezultata merewa Izravnawe 
R. Tip i deklarisana Kal. Br. mer. Ta~n. Tip i najmawi Metoda Br. Ta~n. redukcija koordin. visine ta~. Vmax

br. ta~nost  uku. poj.  podatak  gir.   sistem    
 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 
1. 
 

              

2. 
 

              

3. 
 

              

4. 
 

              

5. 
 

              

6. 
 

              

7. 
 

              

8. 
 

              

9. 
 

              

10. 
 

              

 
 Podatke prikupio:              Overava:  
 



prilog 7 
PODACI O TA^NOSTI VISINSKIH MRE@A (~lan 13.) 

 
 
VRSTA I RED MRE@E: ______________________________________ 
 

R. Tip i deklarisana  ta~nost Tip kori{}enih Broj Broj Ta~nost Obrada Izravnawe 
br. instrumenta letava poligona strana mm / km (popravke za metar letve) ta~nost Vmax

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 

        

2. 
 

        

3. 
 

        

4. 
 

        

5. 
 

        

6. 
 

        

7. 
 

        

8. 
 

        

9. 
 

        

10. 
 

        

 
 
 Podatke prikupio:              Overava:  
 



 
prilog 8 

PODACI O TA^KAMA GRADSKIH TRIGONOMETRIJSKIH I  
GRADSKIH NIVELMANSKIH MRE@A (~lan 14.) 

 
NAZIV MRE@E: ______________________________________ 
 

Broj Kojoj jo{ Koordinate Polo`ajne gre{ke Godina Tip Broj Godina Oznaka 
ta~ke mre`i x y H σx σy σH stabil. belege podzem. merewa za fiz. 

 pripada (m) (m) (m) (cm) (cm) (cm)   cent.  prisut. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 Podatke prikupio:             Overava: 



prilog 9 
PODACI IZRADE PREMERA (~l. 18, 24, 25, 26. i 27.) 

 
ELABORAT RAZMERE PLANOVA 

SNIMAWA DETAQA     
 1 : ________ 1 : ________ 1 : ________ 1 : ________ 

1. Metode snimawa detaqa?     
2. Povr{ina?     
3. Period izvo|ewa premera?     
     

1. Instrumenti i pribor sa kojim je 
obavqeno snimawe? 

  

    

2. Ukupan broj stranica (svezaka) 
zapisnika ortogonalnog snimawa? 

    

3. Broj stranica (svezaka) zapisnika 
ortogonalnog snimawa koji 
nedostaju? 

    

4. Ukupan broj stranica (svezaka) 
zapisnika polarnog snimawa? 

    

5. Broj stranica (svezaka) zapisnika 
polarnog snimawa koji nedostaju? 

    

6. Da li postoje zapisnici o 
dopunskom snimawu (kod 
aerofotogram. premera)? 

    

7. Da li su zapisnici fizi~ki 
upotrebqivi? 

    
     

1. Ukupan broj skica prema podeli na 
listove i skice detaqa? 

    

2. Broj skica koje nedostaju i wihova 
nomenklatura? 

    

3. Broj  o{te}enih (pocepanih) skica 
detaqa? 

    

4. Materijal na kome su izra|ene 
skice detaqa? 

    

5. Ocena ~itqivosti sadr`aja skica 
detaqa? 

    
     

1. Ukupan broj fotoskica?     
2. Razmera fotoskica?     
3. Period u kome je izvr{eno 

de{ifrovawe? 
    

4. Broj  fotoskica koje nedostaju i 
wihova nomenklatura? 

    

5. Broj o{te}enih fotoskica?     
6. Da li je de{ifrovani detaq 

~itqiv? 
    

7. Na~in za{tite fotoskica?     
8. Da li postoji skica polo`aja 

fotoskica? 
    

     

1. Da li spiskovi koordinata postoje?     
2. Kojom metodom su odre|ene 

koordinate detaqnih ta~aka? 
    

3. Broj detaqnih ta~aka koje imaju 
koordinate? 

    

4. Vrste ta~aka za koje postoje 
koordinate? 

    

5. Fizi~ka upotrebqivost TO 25?     
6. Broj strana (svezaka) TO 25 koji 

nedostaju, kao i broj detaqnih 
ta~aka? 

    

7. Da li se koordinate ~uvaju na nekom 
digitalnom mediju? 

    

 
 Podatke prikupio:      Overava:  



prilog 10 
 

ELABORAT KATASTARSKOG KLASIRAWA I  
BONITIRAWA ZEMQI[TA (~l. 29. i 30.) 

 
 

 
ELABORAT KATASTARSKOG KLASIRAWA (~lan 29.) 

 
1. Datum (godina) izvr{ewa 

katastarskog klasirawa? 
 

2. Da li su katastarske kulture i 
klase zemqi{ta (kao i oznake za 
zemqi{ta koja slu`e za posebne 
namene i neplodne povr{ine), 
upisane na skice detaqa, fotoskice 
ili indikacione skice? 

 

3. Da li postoji spisak op{tinskih 
uglednih zemqi{ta za 
poqoprivredne kulture? 

 

4. Da li postoji spisak op{tinskih 
uglednih zemqi{ta za {ume? 

 

5. Da li su ozna~ena op{tinska 
ugledna zemqi{ta na skicama 
detaqa, fotoskicama ili 
indikacionim skicama? 

 

6. Postoji li zapisnik o katastarskom 
klasirawu zemqi{ta? 

 

 
ELABORAT BONITIRAWA ZEMQI[TA (~lan 30.) 

 
1. Datum (godina) izvr{ewa 

bonitirawa zemqi{ta? 
 

2. Da li postoji karta pedolo{kih 
pojava zemqi{ta? 

 

3. Da li postoji karta bonitetnih 
klasa? 

 

4. Da li postoji karta vodole`nosti 
plavnosti i erozije zemqi{ta? 

 

5. Da li postoji karta kori{}ewa 
poqoprivrednog zemqi{ta? 

 

6. Da li postoje opisi pedolo{kih 
profila? 

 

7. Da li postoje rezultati 
laboratorijskih analiza (uzoraka iz 
pedolo{kih profila)? 

 

 
 
 
 Podatke prikupio:      Overava:  



prilog 11 
PODACI ODR@AVAWA PREMERA (~l. 33, 34, 35. i 36.) 

 
 RAZMERE PLANOVA 

ODR@AVAWE PREMERA     
 1 : ________ 1 : ________ 1 : ________ 1 : ________ 

 
SPISAK PRIJAVA   (~lan 33.) 

1. Da li postoji spisak prijava za 
svaku godinu odr`avawa? 

    

 
ZAPISNICI   (~lan 34.) 

1. Broj stranica (svezaka) zapisnika? 
  

    

2. Metoda snimawa detaqa prilikom 
odr`avawa premera? 

    

3. Period u kome je premer odr`avan? 
  

    

4. Instrumenti i pribor kojim je 
vr{eno snimawe detaqa u periodu 
odr`avawa? 

  
  

    

5. Broj stranica (svezaka) zapisnika 
koje nedostaju? 

  
  

    

6. Broj stranica zapisnika, odnosno 
ta~aka koje nisu snimqene po 
propisu? 

    

 
MANUALI   (~lan 35.) 

1. Ukupan broj manuala? 
  

    

2. Vrsta podloge na kojoj su manuali 
izra|eni? 

    

3. ^itqivost sadr`aja manuala? 
  

    

4. Broj manuala koji nedostaju i 
wihova nomenklatura? 

    

5. Broj manuala ~iji sadr`aj nije 
kartiran na planovima? 

    

6. Broj manuala koji nisu ura|eni po 
propisu? 

    

INDIKACIONE SKICE   (~lan 36.) 
1. Da li postoje indikacione skice? 
  

    

2. Ukupan broj indikacionih skica? 
  

    

3. Vrsta podloge na kojoj su izra|ene 
indikacione skice? 

                        

4. Broj o{te}enih indikacionih skica 
i wihova nomenklatura? 

  
  

    

5. Broj i nomenklature indikacionih 
skica koje nedostaju? 

  
  

    

6. Stepen a`urnosti postoje}ih 
indikacionih skica? 

    

 
 Podatke prikupio:      Overava: 



prilog 12 
OSTALI ELABORATI I DOKUMENTACIJA (~l. 38, 39. i 40.) 

 
 RAZMERE PLANOVA 

OSTALI ELABORATI     
 1 : ________ 1 : ________ 1 : ________ 1 : ________ 

KOMASACIJE   (~lan 38.) 
1. Period u kome su izvedeni 

radovi komasacije? 
  

    

2. Naziv izvo|a~a geodetsko-
tehni~kih radova na 
komasaciji? 

    

3. Na osnovu kojih propisa je 
izvedena komasacija? 

  

    

4. Na kojoj povr{ini je izvedena 
komasacija? 

  

    

5. Sadr`aj  elaborata koji je 
prema zapisniku o 
primopredaji predat nadle`nom 
geodetskom organu? 

    

6. Fizi~ko stawe elaborata? 
  
  

    

7. Koji delovi elaborata 
nedostaju? 

  

    

 
ARONDACIJE   (~lan 39.) 

1. Period u kome je izvr{ena 
arondacija? 

    

2. Naziv izvo|a~a geodetsko-
tehni~kih radova? 

    

3. Povr{ina koja je zahva}ena 
arondacijom? 

    

4. Sadr`aj elaborata arondacije? 
  

    

5. Da li su sve promene izazvane 
arondacijom provedene? 

    

6. Fizi~ko stawe elaborata? 
  

    

7. [ta od elaborata arondacije 
nedostaje? 

    

 

AGRARNE REFORME I KOLONIZACIJE   (~lan 40.) 
1. Period u kome je izvr{ena 

agrarna reforma i 
kolonizacija? 

    

2. Povr{ine koje su zahva}ene 
agrarnom reformom? 

    

3. Sadr`aj elaborata agrarne 
reforme i kolonizacije? 

    

4. Da li su sve promene izazvane 
agrarnom reformoma 
provedene? 

    

5. Fizi~ko stawe elaborata? 
  

    

6. [ta od elaborata nedostaje? 
  

    

 
 Podatke prikupio:      Overava:  
 



prilog 13 
OSTALI ELABORATI I DOKUMENTACIJA (~l. 41, 42, 43. i 46.) 

 
 RAZMERE PLANOVA 

OSTALI ELABORATI     
 1 : _________ 1 : _________ 1 : _________ 1 : _________ 

 
EKSPROPRIJACIJE   (~lan 41.) 

1. U kom ciqu je vr{ena 
ekspropijacija? 

    

2. Period u kome je izvr{ena? 
  

    

3. Povr{ine zahva}ene  
eksproprijacijom? 

    

4. Da li su sve promene izazvane 
eksproprijacijom provedene? 

    

5. Da li je ra|eno po propisu?  
 

   

6. Sadr`aj  elaborata 
eksproprijacije? 

    

7. Fizi~ko stawe elaborata? 
  

    

8. [ta od elaborata nedostaje? 
  

    

9. Da li ima `albi protiv re{ewa 
o eksproprijaciji i koliko? 

    

 

VRA]AWE ZEMQI[TA   (~lan 42.) 
1. Period u kome je vr{eno 

vra}awe zemqi{ta? 
    

2. Povr{ina zemqi{ta koje je 
predmet vra}awa? 

    

3. Da li je svo zemqi{te (koje je 
predmet vra}awa) vra}eno? 

    

4. Da li je vra}eno zemqi{te 
provedeno u katastru zemqi{ta? 

    

5. Sadr`aj elaborata vra}awa 
zemqi{ta? 

    

6. Fizi~ko stawe elaborata?  
 

   

7. [ta od elaborata nedostaje?  
 

   

 

OSNOVNA DR@AVNA KARTA (~lan 43.) 
1. Da li je ura|ena ODK? 
  

 

2. Razmera ODK (1:5000 ili 
1:10000)? 

 

3. Broj listova i wihova 
nomenklatura? 

 

 

PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA   (~lan 46.) 
1. Ta~an  naziv preuzetih prosto-

rnih i urbanisti~kih planova? 
 

2. Godina usvajawa planova? 
  

 

3. Povr{ina zahva}ena planom?  
 

4. Ukupan broj gra|evinskih 
parcela planiranih 
urbanisti~kim planom? 

 
 

5. Broj gra|evinskih parcela 
realizovanih na terenu? 

 
 

6. Na~in definisawa granice 
planova? 

 

7. Da li postoje koordinate 
grani~nih ta~aka? 

 

 

 Podatke prikupio:      Overava: 



prilog 14 
PODACI O POSTOJE]IM ANALOGNIM (KLASI^NIM) PLANOVIMA  (~lan 48.) 

 
 
 

Broj 
detaqnog 
lista 

 
 

Razmera 

 
 

Format 
lista 

 
 

Materijal 
podloge 

 

 
Procena 

procentualne 
popuwenosti 

lista 
detaqem 

 
Procena  
ukupnog 
broja  

detaqnih 
ta~aka 

 
Procena ukupnog 

broja ta~aka 
nastalih tokom 

odr`avawa 

 
Ocena fizi~kog  
stawa podloge 
(zaprqanost, 

o{te}ewa, . . .) 
 

 
 

Procena 
a`urnosti 

 
Okolnosti koje su 
bitne za analizu 

op{teg 
stawa podloge 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 Analizu izvr{io:           Overava:  
 



prilog 15 
 

PODACI O POSTOJE]IM DIGITALNIM PLANOVIMA 
(~lan 57.) 

 
 
 

DIGITALNI PLANOVI 
1. Razmera? 
  
  

 

2. Broj detaqnih listova i wihova 
nomenklatura? 

  
  
  

 

3. Povr{ina podru~ja za koje je 
formirana baza podataka DGP? 

  
  
  

 

4. Za koje podru~je je ura|en DGP (celu 
KO, gra|evinski reon, podru~je 
komasacije, podru~je jedne razmere, 
...)? 

  
  

 

5. Sadr`aj baze podataka DGP (shodno 
Pravilniku o formirawu, odr`avawu, 
distribuciji i arhivirawu baze 
podataka digitalnog geodetskog plana 
("Slu`beni glasnik RS", broj 37/95))? 

 

6. Iz kojih podataka je formirana baza 
DGP (originalnih, digitalnih ili 
kombinacijom)? 

  
  

 

7. Softver kojim je ra|en DGP? 
  
  
  
  

 

8. Da li je baza podataka re{ewem 
stavqena u slu`benu upotrebu? 

  
  
  

 

9. Okolnosti koje su bitne za analizu 
DGP.? 

  
  
  

 

 
 
 Podatke prikupio:      Overava:  
 



prilog 16 
 

PODACI IZRADE KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA ZEMQI[TA 
(~l. 59. i 60.) 

 
 

 

IZRADA KATASTARSKOG OPERATA   (~lan 59.) 
1. Datum i godina izrade?  
2. Na~in izrade:  

• ru~nom obradom podataka 
(manuelno) 

 

• automatskom obradom podataka 
(digitalno) 

 

 

SADR@AJ OPERATA (~lan 60.) 
1. Spisak katastarskih parcela? 
  
  
  

 

2. Posedovni listovi? 
  
  
  

 

3. Sumarni pregled posedovnih listova? 
  
  
  

 

4. Pregled posedovnih listova po 
kulturama i klasama i neplodnim 
zemqi{tima? 

  

 

5. Pregled povr{ina i katastarskog 
prihoda po kulturama i klasama i 
neplodnim zemqi{tima?  

  

 

6. Azbu~ni pregled korisnika? 
  
  
  

 

7. Sumarnik katastarskog prihoda? 
  
  
  

 

 
 
 
 
 Podatke prikupio:      Overava:  
 



prilog 17 
 

PODACI ODR@AVAWA KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA ZEMQI[TA 
(~lan 61.) 

 
 

ODR@AVAWE KATASTARSKOG OPERATA (~lan 61.) 
1. Broj posedovnih listova?  

2. Broj parcela?  

3. Broj korisnika?  

4. Broj poreskih obveznika?  

5. Prose~an broj promena u toku godine?  

6. Na~in odr`avawa operata:  

• ru~no  

• automatskom obradom  

7.  Na~in evidencije (~uvawa) godi{weg stawa:  

• u obrascima, za svaku godinu je upisano 

stawe 

 

• na ra~unaru  

• kopija "bekap" podataka na magnetnom 

mediju 

 

• {tampawem samo onih obrazaca koji su 

pretrpeli promene 

 

• {tampawem celog operata  

8.  Na~in vo|ewa posedovnih listova:  

• vo|ewe posedovnih listova po 

doma}instvima 

 

• upisivawe plodou`ivalaca sa pripadaju}im 

delovima na plodou`ivawu, na naslovnu 

stranu posedovnog lista 

 

• nepoznati udeli korisnika  

• nepoznati udeli poreskih obveznika  

• postojawe delova parcela  

• postojawe posedovnih listova bez 

unutra{we strane koji slu`e za pripis 

kat. prihoda iz drugih op{tina 

 

• vo|ewe delova Zemqi{ne kwige u 

katastarskom operatu 

 

 

 
 
 Podatke prikupio:      Overava:  
 



prilog 18 
 

PODACI ODR@AVAWA KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA ZEMQI[TA 
(~lan 62.) 

 
 

 
ODR@AVAWE KATASTARSKOG OPERATA AUTOMATSKOM OBRADOM 

1. Naziv programa (softvera) koji se koristi? 
  
  

 

2. Verzija programa? 
  
  

 

3. Naziv operativnog sistema koji podr`ava program? 
  
  

 

4. Softverski paket u kome je razvijen program? 
  
  

 

5. Re~nik podataka za sve datoteke koje sadr`i:  
• strukture podataka sa opisom sadr`aja poqa  
• tuma~i {ifarnika sa odgovaraju}om 

nomenklaturom 
 

6.  Na~in upisivawa indikacija fizi~kih i pravnih 
lica? 
 
 

 

7.  Da li su podaci upisivani sa rasporedom tastature:  
• YU latini~nim  
• }irili~nim  
•   

8. Na~in obele`avawa posedovnih listova u dru{tvenoj 
svojini? 

  

 

9. Na~in obele`avawa parcela koje pripadaju odre|enim 
zonama gra|evinskog rejona? 

  

 

10. Na~in ~uvawa istorijata promena u operatu? 
  
  

 

11. Da li se koriste jedinstveni mati~ni ili lokalni 
brojevi gra|ana? 

  

 

12. Struktura {ifre poreskog obveznika? 
  
  

 

13. Da li su uparene {ifre poreskih obveznika sa 
{iframa u upravi prihoda? 

  

 

14. Na~in vo|ewa posedovnih listova za otpis 
katastarskog prihoda u druge op{tine? 
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PODACI O ZEMQI[NOJ KWIZI, KWIZI TAPIJA, 

EVIDENCIJAMA O OBJEKTIMA, REGISTRU GRA\ANA I PRAVNIH LICA 
(~l. 65, 66, 67, 68, 69, 70. i 71.) 

 
 

ZEMQI[NA KWIGA   (~l. 65. i 66.) 
1. Godina izrade odnosno obnove zemqi{ne kwige?  
2. Saglasnost podataka zemqi{ne kwige i 

katastra zemqi{ta? 
 

3. Da li je posle izvr{ene obnove premera 
izvr{ena obnova zemqi{ne kwige? 

 

1.  Re~nik podataka za sve datoteke:  
• struktura postoje}ih datoteka sa opisom 

sadr`aja poqa 
 

• tuma~ kori{}enih {ifarnika sa 
odgovaraju}om va`e}om nomenklaturom 

 

2. Da li su kori{}eni jedinstveni mati~ni 
brojevi gra|ana? 

 

3. Da li su podaci ispisivani sa YU latini~nim 
ili }irili~nim rasporedom tstature? 

 

4. Na~in ~uvawa istorijata promena?  
 

KWIGA TAPIJA   (~lan 67.) 
1.  Da li se vodi kwiga tapija?  

 
EVIDENCIJE O OBJEKTIMA   (~l. 68. i 69.) 

1. Koje evidencije o objektima postoje?  
2. Koje podatke sadr`e?  
3. U kom obimu?  
4. Re~nik podataka za sve datoteke sa:  

• strukturom postoje}ih datoteka i opisom 
sadr`aja poqa 

 

• tuma~em kori{}enih {ifarnika sa 
odgovaraju}om va`e}om nomenklaturom. 

 

5. Da li su kori{}eni jedinstveni mati~ni 
brojevi gra|ana (JMBG)? 

 

6. Da li su podaci upisivani sa YU latini~nim 
ili }irli~nim rasporedom tastature? 

 

7. Na~in ~uvawa istorijata promena?  
  

REGISTAR GRA\ANA   (~lan 70.) 
1. Spisak korisnika koji nemaju JMBG?  
2. Spisak korisnika koji stanuju van op{tine?  
3. Spisak korisnika koji borave u inostranstvu?  

 
REGISTAR PRAVNIH LICA   (~lan 71.) 

1. Registar firmi (DA ili NE)?  
2. Registar radwi (DA ili NE)?  
3. Registar organa uprave (DA ili NE)?  
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UGLEDNI PRIMER ZA RE^NIK PODATAKA I 
TUMA^ [IFARNIKA (~l. 62, 66. i 69.) 

  
 

 
Ugledni primer za pregled strukture postoje}ih datoteka: 
 
Naziv datoteke: POZARPAR.DBF 
Sadr`aj datoteke: podaci o parcelama  

Naziv poqa Tip Du`ina Sadr`aj poqa 
BONITET Character  1 Oznaka za bonitet 
BROJPLANA Character  3 Boj plana 
HEKTARI Character  5 Povr{ina parcele (hektari) 
...    
 
 
Ugledni primer za tuma~ {ifarnika: 
 
Naziv {ifarnika: {ifarnik na~ina kori{}ewa zemqi{ta 

Postoje}a 
{ifra 

Opis postoje}e {ifre Va`e}a nomenklatura Opis  

11000 wiva 1. klase 111 wiva 1. klase 
48211 prizemna stambena zgrada 10014 porodi~na stambena zgrada 
56161 zgrada za sme{taj stoke 10050 pomo}na zgrada 
...    
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