
Прилог 1 

 

 

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОДАЦИ О ВОДОВИМА 
 

Основни карактеристични подаци о водовима су: 

 1) за водоводну мрежу: ознака В, број зоне (уколико постоји), врста материјала 

и пречник цеви у mm; 

 2) за канализациону и дренажну мрежу: ознака система, врста материјала и 

димензије галерије и канала, односно цеви у mm; 

 3) за топловодну мрежу: ознака ТО, врста материјала и број цеви са пречником 

у mm; 

 4) за електроенергетску мрежу: број каблова истог напона, ознака E и напон у 

киловолтима; 

 5) за телекомуникациону мрежу: број каблова исте врсте, ознака ТТА за 
армиране каблове, ТТО за оптичке каблове, ТТБК за бакарне каблове, ТТ са бројем 

отвора за кабловску канализацију; 

 6) за нафтоводну мрежу: број цеви, ознака Н, врста материјала и пречник цеви у 

mm;  

 7) за гасоводну мрежу: број цеви, ознака Г, врста материјала и пречник цеви у 

mm. 

 

 

Скраћенице за врсту материјала: 

 

Л   Ливена гвоздена цев 

АЦ   Азбестцементна цев 

З   Зидани канал 

А   Азбестна цев 

Б   Бетонска цев, канал 

К   Керамичка цев 

ПЛ   Пластична цев 

Ч   Челична цев 

ЛД   Ливена дуктилна цев 

П   Поцинкована цев 

 

 

Скраћенице за ознаку система за канализациону и дренажну мрежу: 
 

О   Општи систем 

Ф   Фекални систем 

А   Атмосферски систем 

Д   Дренажни систем 

 

 

Графички приказ основних карактеристичних података врши се у складу са 

подзаконским актом којим се прописују ознаке и симболи за картографски приказ. 

 

Примери приказа основних карактеристичних података за: 

 1) водоводну мрежу: 

 • В2Л100 - водовод, 2 зона, ливена гвоздена цев, пречника 100 mm; 

 2) канализациону и дренажну мрежу: 

 • АК250 - атмосферски систем, керамичка цев, пречника 250 mm; 

 • ОБ600/1100 - општи систем, бетонски канал ширине 600 mm и висине 1100 

mm; 



 • КГ1200х2800 - канализациона галерија ширине 1200 и висине 2800 mm; 

 3) топловодну мрежу: 

 • ТОЧ2х115 - топловод, челична цев, две цеви проточног пречника 115 mm; 

 4) електроенергетску мрежу: 

 • 2Е1 - два електрична кабла 1 kV; 

 • 1Е10 - један електрични кабл 10 kV; 

 5) телекомуникациону мрежу: 

 • 2ТТА - два ТТ армирана кабла; 

 • 2ТТБ - два ТТ бакарна кабла; 

 • 1ТТО - један ТТ оптички кабл; 

 • ТТ12 - кабловска ТТ канализација са дванаест отвора; 

 6) нафтоводну мрежу: 

 • 5НЧ51 - пет челичних цеви, пречника 51 mm; 

 7) гасоводну мрежу: 

 • 1ГЧ100 - гасоводна челична цев, пречника 100 mm. 



Прилог 2 

 

 

 ...................................................................................  

                  (назив геодетске организације)  

 ...................................................................................  

                        (седиште и адреса)  
  

 У складу са чланом 147. став 3. Закона о о државном премеру и катастру 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15, 47/17 – аутентично 

тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18 – др. закон и 41/18 – др. закон), даје се следећа 

 

ИЗЈАВА 

 

 1. За потребе 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

(име и презиме/назив и адреса) 

 

 извршиће се следећи геодетски радови 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

(врста радова и место извршења радова) 

 

 Са извршењем наведених радова отпочеће се дана ................................... године, 

а завршиће се дана ......................................... године.  

 

 

 2. За извођење радова из тачке 1. ове изјаве потребно је да се геодетској 

организацији издају следећи подаци: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 3. За извођење радова из тачке 1. ове изјаве користиће се и подаци мреже 

перманентних станица Републике Србије (АГРОС) 

  (означити ако се наведени подаци користе)  

 

 

 

 Давалац изјаве:  

  

...........................................................  

(место и датум)  

  

..................................................................................  

(име и презиме овлашћеног лица)  

  

М.П.   ..........................................................  

  (потпис)  

 



Прилог 3 

 

 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 
______________________________ 

(назив унутрашње јединице) 

 
У складу са чланом 147. ст. 1. и 2. Закона о о државном премеру и катастру („Службени гласник 

РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 

27/18 – др. закон и 41/18 – др. закон), подноси се 

 

ЗАХТЕВ  

– за упис промене у катастру водова –  

 

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

Назив/име и презиме:                                              

Матични број/ЈМБГ:    

Адреса:    

Контакт телефон:    

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЗАХТЕВА 

 

Молим да се на основу приложене документације изврши 

 

  

  

  

  

(уписати врсту промене) 

 

3. ПРИЛОЗИ  

1.    

2.    

3.    

4.    

  

Доказ о уплати републичке административне таксе: 

 

- за захтев у износу од _______________ динара 

 

- за пружање услуга РГЗ у износу од _____________ динара 

 

 

 Подносилац захтева:  

  

...........................................................  

(место и датум)  

  

..................................................................................  

(име и презиме овлашћеног лица)  

  

..........................................................  

  (потпис)  

 



Прилог 3а 

 

 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

 
 

 У складу са чланом 147. ст. 1 и 3. и чланом 148. ст. 1-4. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 
113/17 – др. закон, 27/18 – др. закон и 41/18 – др. закон), подноси се 

 

 

ЗАХТЕВ 

за унос графичких података о воду – преглед елабората, картирање података и издавање потврде  

о извршеном геодетском мерењу водова 
 

 

1. Подаци о подносиоцу захтева 

 

Назив/име и презиме: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Матични број/ЈМБГ: ________________________________________________________ 

Адреса: ____________________________________________________________________ 

Контакт телефон: ___________________________________________________________ 

 ПИБ 

 

2. Подаци о предмету захтева 

 

          Локација: ____________________________________________________________________ 

(место, улица и број, кат. парцела, КО  и др.) 

          _____________________________________________________________________________ 

          Врста промене: _______________________________________________________________ 

                                              (изградња, реконструкција, уклањање или престанак коришћења вода) 

         Карактеристике вода : _________________________________________________________ 

                                                                                (врста вода и карактеристике вода) 

 

 

3. Прилози: 

 

Изјава геодетске организације: ___________________________________________________ 

                                                                                         (назив  и  адреса  геод. организације) 

       ______________________________________________________________________________ 

                                

      Друга документација: ___________________________________________________________ 

 

 

 

      Докази о уплати републичке административне таксе: 

 

     - за захтев у износу од ____________ динара 
 

     - за пружање услуга РГЗ у износу од _______________ динара 

 

 

 
  Подносилац захтева: 
 

 

  

(место и датум)  (име и презиме овлашћеног лица) 

   

 М.П.  

  (потпис) 



Прилог 4 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД  

Сектор за катастар непокретности 

Одељење за катастар водова________________________ 
                                                               (назив унутрашње јединице)  

Број: _________________ 

Датум: _______________ 

 

 

На основу члана 29. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), Републички геодетски 

завод – Сектор за катастар непокретности – Одељење за катастар 

водова__________________________ издаје                                                                                   
(назив унутрашње јединице)  

 

 

П О Т В Р Д У 

О ИЗВРШЕНОМ ГЕОДЕТСКОМ МЕРЕЊУ ВОДОВА 

 

 
На основу захтева........................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
извршила је геодетско мерење...................................................................................... 

......................................................................дужине..................................... 
који пролази катастарским парцелама......................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

који је уцртан на скици геодетског мерења бр..............дана.............године у 
граду/општини..................................................... 

 

 

Одељење за катастар водова извршило је преглед и картирање предметног вода. 

 

 

Потврда се издаје сходно члану 148. став 4. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15, 

47/17 – аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18 – др. закон и 41/18 – др. 

закон), ради прибављања употребне дозволе за изграђени вод. 

 

 

 

Овлашћено лице 

 
 

(потпис) 



Прилог 5 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД  

Сектор за катастар непокретности 

Одељење за катастар водова______________________________ 
                                                                     (назив унутрашње јединице)  

Број: _________________ 

Датум: _______________ 

 

 

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА 

 
Општина _____________________ 

 

Размера штампе 1: _______ 
 
 

 
 

У _________________________ године ________________________________ 

 

Копија плана је верна оригиналу.                                                  Овлашћено лице 



Прилог 6а 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД  

Сектор за катастар непокретности 

Одељење за катастар водова________________________ 

                                                (назив унутрашње јединице) 

Број: _________________ 

Датум: _______________ 

 

 

ЛИСТ ВОДОВА  

- катастарски број вода: _______________ - 

 

Подаци о воду:   

Град/Општина:   

Врста вода:   

Назив вода:   

Основни карактеристични подаци:   

Дужина вода:   

   

Подаци о имаоцу права својине:  

Назив/име и презиме:   

МБ/ЈМБГ   

Адреса:   

   

Подаци о кориснику: 

Назив/име и презиме:   

МБ/ЈМБГ   

Адреса:   

   

Подаци о држаоцу:   

Назив/име и презиме:   

МБ/ЈМБГ   

Адреса:   

   

Подаци о другим стварним правима и забележбама: 

   

   

 

 

 Овлашћено лице 

 

 



КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ИЗНАД, ОДНОСНО ИСПОД 

КОЈИХ ВОД ПРЕЛАЗИ 
- катастарски број вода: _______________ - 

 

 

Град/Општина:   

Катастарска општина:  

Катастарске парцеле:  



Прилог 6б 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД  

Сектор за катастар непокретности 

Одељење за катастар водова____________________________________________  
                                                             (назив унутрашње јединице)  

Број: _________________ 

Датум: _______________ 

 

 

 

ЛИСТ ВОДОВА  
- за имаоца права својине на водовима - 

 

 

Подаци о имаоцу права својине:   

Назив/Име и презиме:   

МБ/ЈМБГ   

Адреса:   

 

Подаци о водовима:     

Град/Општина:     

Врста вода:     

     

Катастарски 

број вода  

Основни 

карактеристични 

подаци  

Дужина 

вода  

Врста стварног 

права/државина  

Облик 

својине 

Обим 

права  

Друго 

стварно 

право, 

односно 

забележ

ба  

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 Овлашћено лице 

 

 

 



Прилог 7 

 

 

ОПШТИНА _______________________ Скица број: ___________________ 

КО _______________________________ Предмет број: _________________ 

 

 

СКИЦА ОДРЖАВАЊА КАТАСТРА ВОДОВА 
 

Врста промене: _____________________________________________ 

 

Приближна размера 1: _________ 

Датум мерења: ___________________ 

 

 
 

Геодетска метода мерења: __________________________ 

 

 

Датум мерења: _______________________ 

 

Скицу израдио: 

 

_________________________________ 

(име и презиме, потпис) 

М.П. ______________________________ 

 

(назив извођача радова) 

 

Одговорно лице: 

 

М.П. ______________________________ 

(потпис и печат одговорног лица) 

 

 

  

 

 

Преглед извршио: 

 

_______________________________ 

(име и презиме, потпис) 

 

ОКВ _________________________________ 

 

Датум прегледа: ___________________ 

 

  



Прилог 8 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА / ГРАДСКА ОПШТИНА_______________________ 

КО _______________________________ 

 

Предмет број: ____________________ Геодетска организација:____________ 

Предмет 956-01-_______СКН_________ еmail ____________________________ 

       тел._____________________________ 

Датум доставе елабората:___________ Место: __________________________ 

 

Решење РГЗ-а:_____________________ 

 

 

ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 
 

________________________________________________________ 
(врста геодетских радова и локација) 

 

Подаци о инвеститору 
Име/назив____________________________________________________________ 

Адреса_______________________________________________________________ 

Матични број_________________________________________________________ 

ПИБ_________________________________________________________________ 

Тел. 

еmail 

 

Садржај: 
 

Редни број Назив документа и број прилога 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Елаборат израдио:  

_________________________________  

(назив извођача радова и седиште) 

 

м.п. _________________________________ 

(печат и потпис овлашћеног лица) 

Преглед и пријем елабората извршио: 

________________________________ 

(име и презиме, потпис) 

 

Одговорно лице: 

 

м.п.__________________________________ 

    OKВ ____________________________ 

 

    Датум прегледа: __________________ 

 
(потпис и печат одговорног лица)  



Прилог 9 

 

 

 
(назив геодетске организације) 

 
(седиште геодетске организације) 

 

 

 

ИЗЈАВА 
одговорног лица у геодетској организацији 

 

 

 

1. По захтеву број ____________________ од __________ године, 

који је Oдељењу за катастар водова____________________________ 

поднео/поднела _______________________ из __________________, 

геодетска организација ______________________________________ 

са седиштем у ____________________ извршила је геодетске радове 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(врста геодетских радова) 

 

 

2. Изјављујем да су извршени геодетски радови и подаци 

геодетског мерења, прикупљања и обраде података приказани у 

овом елаборату у складу са законом, другим прописима, 

стандардима и другим техничким нормативима. 

 

 

 

Датум: ___________________ Одговорно лице: 
 

Место: ___________________ 

 

м.п.  
                                                                                               (потпис и печат одговорног лица) 



Прилог 10 

 

 

 

Извештај о контролном мерењу тачака 

 

Прво мерење тачака Контролно мерење тачака Разлике координата Број 

тачке Y X H Y’ X’ H’ DY DX DH 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Извештај израдио: 

 
 

_________________________________  

(назив извођача радова и седиште) 

 

м.п. _________________________________ 

(печат и потпис овлашћеног лица) 

Преглед и пријем извештаја извршио: 

________________________________ 

(име и презиме, потпис) 

 

Одговорно лице: 

 

м.п.__________________________________ 

    OKВ ____________________________ 

 

    Датум прегледа: __________________ 

 



 

Прилог 11 

 

 

       (назив извођача радова) 

 

        (седиште извођача радова) 

 

 

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИЂАЈУ 

 

Увиђај на лицу места извршен је у КО __________________________________________ 

на парцели број ________________ дана ___________________ од ______ до__________ 

часова  од стране лица _______________________________________________________ 

по предмету број  __________________ подносиоца захтева  _______________________ 

за геодетске радове _________________________________________________________.   

ПРИСУТНЕ СТРАНКЕ: 

1._____________________________________    4. _________________________________ 

2._____________________________________    5. _________________________________ 

3._____________________________________    6. _________________________________ 

УТВРЂЕНО ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ НА ЛИЦУ МЕСТА: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Записник је прочитан свим странкама које су присуствовалe увиђају. 

Стављене су следеће примедбе: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Потписи странака: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

 

 

Увиђај извршио и записник сачинио: 

 

_____________________________________ 

(потпис) 

 

м.п.  _________________________________ 

(потпис и печат одговорног лица) 

 


