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          На основу члана 122. Закона о државном премеру и катастру и уписима права на 
непокретностима ("Службени гласник РС", број 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96 и 15/96) и 
члан 67. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", број 20/92 и 48/93), 
Републички геодетски завод доноси 

И  Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Ј  У  
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА  

1.  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом инструкцијом уређује се начин и поступак прикупљања података о 
непокретностима у циљу израде катастра непокретности. 

Подаци о непокретностима прикупљају се на један од следећих начина: 
1) допуном података постојећег катастра земљишта, 

2) премером непокретности и 

3) обновом премера непокретности. 

Члан 2. 

Непокретности за које се прикупљају подаци су: земљиште, зграде, други 
грађевински објекти и посебни делови зграда и других грађевинских објеката. 

Члан 3. 

Подаци о непокретностима прикупљају се у оквиру катастарске општине, а везују се 
за катастарску парцелу. 

Изузетно, подаци о непокретностима могу се прикупљати и за делове катастарских 
општина у складу са чланом 59. Закона о државном премеру и катастру и уписима права 
на непокретностима ("Службени гласник РС", број 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96 и 15/96) 
- у даљем тексту Закон. 

Члан 4. 

Земљиште као непокретност представља површински слој тла независно од тога 
шта се налази испод, на или изнад површине. 

Део земљишта који представља предмет уписа у катастар непокретности је 
катастарска парцела која се дефинише граничном линијом и јединственим бројем у 
оквиру катастарске општине.  

Члан 5. 

Зграде као непокретности представљају грађевинске објекте који се према начину 
коришћења разврставају у складу са Номенклатуром шифара и назива за катастар 
непокретности - у даљем тексту Номенклатура (прилог 1). 

Зграде се дефинишу контурном линијом која представља линију додира зграде и 
земљишта (габарит зграде) или ортогоналну пројекцију најистуренијих делова зграде на 
земљиште.   

Члан 6. 

Други грађевински објекти су сви остали грађевински објекти (путеви, пруге, 
мостови, подземни објекти, термоцентрале, хидроцентрале, силоси, бране, насипи и др.) 
који се разврставају према начину коришћења у складу са Номенклатуром. 



Члан 7. 

Посебни делови зграда и других грађевинских објеката су станови, гараже и 
пословне просторије, којима се одређује шифра према Номенклатури. 

Посебни делови зграда и других грађевинских објеката се дефинишу: бројем у 
оквиру зграде, етажом, собношћу и површином корисног простора. 

Положај на етажи се дефинише бројем посебног дела зграде или другог 
грађевинског објекта. Ако посебни делови нису нумерисани, врши се њихова нумерација 
а положај се приказује на скици уз В лист (Правилник о излагању на јавни увид података о 
непокретностима и правима на њима и утврђивању права на непокретностима у поступку 
излагања, Службени гласник РС, број 34/96). 

Етажа се дефинише бројем или ознаком положаја изнад односно испод нивоа 
главног улаза.  

Члан  8.  

Граница катастарске општине, размера и подела на листове плана, избор метода 
снимања детаља, начин и садржај прикупљања података о непокретностима се 
дефинишу и детаљно разрађују у оквиру главног пројекта геодетско-техничких радова у 
поступку израде катастра непокретности према одредбама ове инструкције, а у складу са 
Законом.  

2.  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА 

Члан 9. 

Катастарска општина по правилу обухвата подручје једног насељеног места. 
У изузетним случајевима подручје једне катастарске општине може да обухвата два 

и више насељених места или да подручје једног насељеног места буде подељено на 
више катастарских општина. 

О образовању катастарске општине, давању и промени назива, промени граница и 
о гашењу катастарске општине одлучује Влада Републике Србије, по претходно 
прибављеном мишљењу скупштине општине. 

Члан 10. 

Приликом израде катастара непокретности постојећа гранична линија катастарске 
општине може се задржати у целости, делимично изменити или дефинисати нова. 

Ако се гранична линија задржава у целости Републички геодетски завод врши 
обнову уништених белега граничне линије на основу постојећег записника о 
разграничењу и података детаљног снимања граничне линије. 

Промена границе катастарске општине (делимично или у целости) спроводи се на 
основу одлуке Владе Републике Србије.  

Републички геодетски завод припрема техничку документацију за доношење одлуке 
о промени границе катастарске општине. 

Техничка документација садржи (прилог 2): 
1) списак бројева парцела које се припајају или издвајају из катастарске општине, 

2) скицу промењене границе катастарске општине. 
Након донете одлуке Републички геодетски завод врши обележавање граница 

катастарских општина на основу података постојећег премера, израђује елаборат 
омеђавања и спроводи одговарајуће промене на плановима и катастарском операту.  

2.1. Обележавање граница катастарских општина 

Члан 11. 

Приликом обележавања граница катастарских општина суседне белеге се морају 
догледати, а њихова удаљеност мора бити мања од 500 м. 

На местима где гранична линија сече стални објекат шири од 10 м (пут, железничку 
пругу, поток, реку и др.) постављају се две белеге, са обе стране по једна. У случају 
непогодности за постављање белега на таквим местима, оне се могу померити по 



граничној линији до места погодног за њихово постављање. Подаци о положају 
измештене белеге у односу на положај граничне тачке приказују се у записник 
омеђавања.  

Када гранична линија иде ивицом неког сталног објекта граничне белеге се 
постављају само на почетку и на крају објекта, док се преломи не обележавају без обзира 
на дужину и облик објекта. 

Када гранична линија иде средином сталног објекта (пут, поток, река итд.), који је 
заједнички за суседне катастарске општине, са обе стране објекта поставља се по једна 
белега (двострука белега, пример на слици 1). 

Када гранична линија прелази са једног заједничког објекта на други заједнички 
објекат, гранична тачка се добија у пресеку средишних линија, а белеге се постављају на 
начин дефинисан у претходном ставу (пример на слици 2). 

      
 

 
 
  Слика 1.              Слика 2.  
 

Члан 12. 

Граничне тачке се обележавају стабилним и уочљивим белегама које имају ознаку 
за центар белеге. Белеге могу бити од бетона и природног камена димензија 0,20 м х 0,20 
м х 0,70 м, а укопавају се вертикално у терен, тако да вире изнад терена 0,10 м (пример 
на слици 3 и 4). 

Белеге се могу исклесати и на природној стени димензија 0,20 м х 0,20 м х 0,10 м 
(пример на слици 5), а изузетно се за белегу може користити стабло дрвета.  

 
 
 

 
       Слика 3.          Слика 4.                     Слика 5. 
 
 



2.2. Нумерисање граничних белега  

Члан 13. 

Граничне белеге се нумеришу од тромеђе до тромеђе редним бројевима од 1 па 
надаље. 

Граничне белеге на почетку и на крају граничне линије се не нумеришу (тромеђе, 
четворомеђе), већ носе ознаке почетних слова катастарских општина. 

Двоструке граничне белеге на заједничким објектима (члан 11 став 4) нумеришу се 
истим бројем  (пример на слици 1). 

Ако је гранична белега заједничка за два пара белега код заједничких објеката носи 
два броја растављена цртицом  (пример на слици 2). 

Граничне белеге уметнуте између две постојеће белеге носе бројеве у виду 
разломка с тим што се у бројиоцу налази број претходне белеге (са мањим бројем), а у 
имениоцу број уметнуте белеге почев од 1 па надаље (нпр. између белеге број 12 и 13 

уметнуте су три белеге које ће имати бројеве 12
1

,
12

2
и 12

3
). Ако се између већ уметнутих 

граничних белега уметну нове, тада се броју претходне белеге додају у имениоцу мала 

слова азбуке (нпр. између 12
1

 и 12
2

 уметнуте су две нове белеге које ће имати бројеве 
12
1a

 и 

12
1b

). 

2.3. Елаборат омеђавања 

Члан 14. 

Приликом постављања граничних белега и ознака израђује се елаборат омеђавања 
који садржи: уводни део, записник омеђавања, скицу омеђавања. 

У уводном делу се приказују основни подаци о катастарској општини 
(макролокација, површина, насељеност, број домаћинстава, карактеристике рељефа, 
када је последњи пут вршено разграничење, којом методом и за коју размеру је 
снимљена граница, фактичко стање границе, образложење промена које се захтевају 
итд.), 

Положај граничне линије описује се у записнику омеђавања (прилог 3). 
Опис граничне линије садржи: врсту и број белеге, опис (по потреби и скицу) места 

где се белега налази са подацима о носиоцима права суседних парцела, да ли је 
гранична линија између две суседне белеге права или кривудава, у паду или у успону и 
поред којих носилаца права пролази са леве, а поред којих са десне стране. 

За сваку катастарску општину израђује се скица омеђавања у погодној размери 
(прилог 4) која садржи: 

1. Граничну линију са ознакама и бројевима белега, 

2. Објекте којим иде или које сече гранична линија,  

3. Главне саобраћајнице, водотоке и карактеристичне објекте, 

4. Контуре насеља, 

5. Веће скупине катастарских култура са одговарајућим топографским знацима, 

6. Називе насеља, водотока, суседних катастарских општина, друштвено-
политичких заједница и држава. 

При исцртавању скице омеђавања користе се картографски знаци који важе за 
карту 1:5000. 

Члан 15. 

У случају да су поједини делови елабората изгубљени или уништени врши се 
њихова обнова у складу са претходним чланом. 



Члан 16. 

У случају да се гранична линија мења делимично врши се израда елабората 
омеђавања само за делове који се мењају. Елаборат измењене границе је саставни део 
постојећег елабората омеђавања.  

2.4. Разграничење парцела и обележавање граничних тачака 

Члан 17. 

Пре почетка снимања детаља сви власници, носиоци права коришћења или 
држаоци (у даљем тексту носиоци права) на земљишту обавезни су да изврше 
разграничење земљишта која користе и да границе обележе видним белегама у року који 
одреди Репиблички геодетски завод - организациона јединица у општини путем писменог 
обавештења или путем средстава јавног информисања. 

Границе катастарских парцела под јавним објектима (путеви, железнице, паркови 
итд.) обележавају (разграничавају) они субјекти који се о њима старају (јавна, друштвена 
или приватна предузећа). 

Уколико носиоци права не изврше обележавање граница својих парцела, 
Републички геодетски завод - организациона јединица у општини ће извршити 
обележавање према фактичком стању на терену, а трошкове обележавања сносиће 
носиоци права. 

Граничне белеге постављају се на свим приступачним преломним тачкама 
граничне линије. 

Обележавање граничних тачака врши се тако да се суседне детаљне тачке, по 
правилу, догледају. Удаљеност суседних белега мора бити мања од 500 м. 

Крива гранична линија се обележава низом белега, тако да највеће растојање те 
линије од дужи која спаја две суседне белеге (стрела лука) не буде веће од 0,2 мм x р (р 
је именилац размере плана). 

Неприступачне граничне тачке се могу обележити помоћним белегама које 
недвосмислено омогућавају њихово одређивање. 

Спорна гранична линија се обележава на тај начин што се на терену обележе обе 
спорне линије истим врстама белега као и неспорне. 

Члан 18. 

Границе катастарских парцела обележавају се стабилним и уочљивим белегама са 
ознаком центра белеге. Белеге могу бити бетонске, од природног камена, на природној 
стени и металне. Све белеге (изузев металних које су равне са тереном) укопавају се тако 
да вире изнад терена око 0,05 м. 

Изглед и димензије појединих врста белега приказани су на слици 6. 
 

 
    а) бетонска                   б) камена                   в) уклесана у стену           г) метална 
                               

Слика 6. 



3. РАЗМЕРА И ПОДЕЛА НА ЛИСТОВЕ ПЛАНОВА 

3.1. Прегледна карта катастарске општине 

Члан 19. 

Прегледна карта катастарске општине се израђује у фази израде пројекта 
геодетско-техничких радова у поступку израде катастра непокретности у погодној размери 
која зависи од површине захваћене премером и густине садржаја који се приказује. 

Прегледна карта катастарске општине садржи: назив Република Србија, назив 
општине и катастарске општине, поделу на листове плана, границе тригонометријских и 
катастарских срезова, границе размере снимања, границе метода снимања, координате 
темена тригонометријских секција, положај главних саобраћајница и водотока, границе 
грађевинских реона, и друго (прилог 5). 

3.2. Разреди земљишта 

Члан 20. 

У циљу унифицирања података премера и истицања важности и вредности 
земљишта, као и степена детаљисања приликом премеравања сва су земљишта 
разврстана у четири разреда. 

У разред А сврстава се изграђено грађевинско земљиште градова са 
вишеспратним стамбеним и другим објектима, развијеном инфраструктуром 
(саобраћајнице, водови, подземни објекти и др.) и великом густином детаља. 

У разред Б сврстава се изграђено и неизграђено грађевинско земљиште осталих 
градова, насеља градског карактера, села збијеног типа, насељена места у којима се 
налази седиште општине,  центри заједница насеља, насеља (стамбена, индустријска, 
туристичка, бањска и викенд) која су подигнута изван градова и насеља градског 
карактера. 

У разред В сврставају се земљишта ванграђевинског подручја катастарских 
општина чији су делови земљишта сврстани у разред А или Б и подручја катастарских 
општина чије је земљиште у целини ванграђевинско подручје и користи се за интензивну 
пољопривредну производњу. 

У разред Г сврставају се остала земљишта. 

Члан 21. 

У зависности од разреда земљишта, степена изграђености земљишта и густине 
детаља планови се израђују у једној од следећих размера: 

 
Разред земљишта А Б В Г 
Размера 
плана 

1:500 
1:1000 

1:1000 
1:2000 

1:2000 
1:2500 

1:2500 
1:5000 

Члан 22. 

Тачност координата детаљних тачака срачунатих из оригиналних мерења и 
еквидистанције изохипси за поједине размере израде планова дате су у следећој табели: 

 
Размера плана 1:500 1:1000 1:2000 1:2500 1:5000 
Стандард положаја граничних 
тачака парцела  [м] 

 
0.05 

 
0.10 

 
0.15 

 
0.20 

 
0.25 

Стандард положаја осталих 
детаљних тачака [м] 

 
0.08 

 
0.15 

 
0.20 

 
0.25 

 
0.30 

Стандард висина детаљних тачака 
[м] 

 
0.05 

 
0.10 

 
0.15 

 
0.18 

 
0.30 

Еквидистанција изохипса е [м]   0.5 1.0 2.0 2.5 5.0 
 
Ако је нагиб земљишта до 6% за еквидистанцију изохипси се узима вредност 1.0 м 

за планове размере 1:2000, 1:2500 и 1:5000. 



3.3. Картографска пројекција 

Члан 23. 

Катастарски и катастарско-топографски планови се израђују у Гаус-Кригеровој 
пројекцији меридијанских зона чија ширина износи 3о географске дужине.  

Територија Републике Србије се простире од 19о до 23о источне географске дужине, 
и приказује се у два координатна система, шестом и седмом, са средњим меридијанима 
18о и 21о. Седми координатни систем се проширује на исток за 45 км како се не би 
формирао нови координатни систем. 

Члан 24. 

За обе зоне је дефинисан правоугли координатни систем. Y - оса координатног 
система се поклапа са пројекцијом екватора са позитивним делом усмереним ка истоку. 
X-оса се поклапа са пројекцијом средњег меридијана са позитивним делом усмереним ка 
северу.  

Да би се избегле негативне вредности Y координата, координатни почетак је 
померен за 500 километара западно. 

3.4. Подела на листове планова и скице детаља 

Члан 25. 

Подела на листове и скице детаља приказује се на прегледној карти катастарске 
општине (прилог 5).  

3.4.1. Тригонометријске секције 

Члан 26. 

Државни координатни систем се дели линијама паралелним са X - осом, на 
растојању 22.5 км на 12 колона и линијама паралелним са Y - осом, на растојању 15 км на 
редове.  

Колоне се означавају великим словима абецеде од А до Ф западно од X - осе и од Г 
до Л источно од X - осе. Координатном систему број 7 додате су две колоне М и Н како се 
не би уводио нови координатни систем. 

Редови се нумеришу почев од крајњег југа координатног система на север, 
бројевима од 1 па надаље. Тако координатни систем број 6 има 38 редова, а 7. 
координатни систем има 42 реда. 

Добијени правоугаоници (димензија 22.5 км  x  15 км) представљају 
тригонометријске секције (прилог 6) и представљају основу за поделе на листове планова 
и скице детаља. 

Тригонометријска секције се означавају општом и локалном ознаком. Општа ознака 
се састоји од броја координатног система, ознаке колоне и броја реда (на пример 7Е29) а 
локалне ознаке су дефинисане називима који су дати у Списку назива и ознака 
тригонометријских секција (прилог 7). 

3.4.2. Подела на листове плана размере 1:5000 

Члан 27. 

Подела на листове планова размере 1:5000 врши се у оквиру тригонометријске 
секције тако што се једна тригонометријска секција дели на 10 делова по правцу Y - осе и 
на 5 делова по правцу X - осе.  

Корисни простор планова је 450 мм x 600 мм. Листови се нумеришу бројевима од 1 
до 50, по редовима с лева у десно почев од крајњег северо-западног листа. 

Листови се означавају општом ознаком која се састоји од ознаке тригонометријске 
секције и редног броја листа у оквиру тригонометријске секције и локалном ознаком која 
се састоји од назива тригонометријске секције и редног броја у оквиру тригонометријске 
секције (слика 7). 

 
 



1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 
 О.о.: 7Е 29 - 15 

Л.о.: Младеновац - 15  
 

 
Слика 7. 

3.4.3. Подела на листове плана размере 1:2500 

Члан 28. 

Подела на листове планова размере 1:2500 врши се у оквиру тригонометријске 
секције тако што се једна тригонометријска секција дели на 10 делова по правцу Y - осе и 
на 10 делова по правцу X - осе.  

Корисни простор планова је 900 мм x 600 мм. Листови се нумеришу бројевима од 1 
до 100, по редовима с лева у десно почев од крајњег северо-западног листа. 

Листови се означавају општом ознаком која се састоји од ознаке тригонометријске 
секције и редног броја листа у оквиру тригонометријске секције и локалном ознаком која 
се састоји од назива тригонометријске секције и редног броја у оквиру тригонометријске 
секције (слика 8). 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 10

0 
О.о.: 7Е 29 - 66 
Л.о.: Младеновац - 66 
 

Слика 8. 
 

3.4.4. Подела на листове плана размере 1:2000 

Члан 29. 

Подела на листове планова размере 1:2000 врши се у оквиру тригонометријске 
секције тако што се једна тригонометријска секција дели на 15 делова по правцу Y - осе и 
на 15 делова по правцу X - осе. Корисни простор планова је 750 мм x 500 мм. Листови се 
нумеришу бројевима од 1 до 225, по редовима с лева у десно почев од крајњег северо-
западног листа. Листови се означавају општом ознаком која се састоји од ознаке 
тригонометријске секције и редног броја листа у оквиру тригонометријске секције и 
локалном ознаком која се састоји од назива тригонометријске секције и редног броја у 
оквиру тригонометријске секције (слика 9). 
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О.о.: 7Е 29 - 188               Л.о.: Младеновац - 188 
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3.4.5. Подела на листове плана размере 1:1000 

Члан 30. 

Основу за поделу на листове плана размере 1:1000 чине листови плана размере 
1:5000, тако што се спајају два листа размере 1:5000 из истог реда, и то западни лист са 
непарним бројем и источни лист који носи паран број. 

Спојени листови размере 1:5000 деле се на 5 делова по правцу Y - осе и на 5 
делова по правцу X - осе. 

Корисни простор планова је 900 мм x 600 мм. Листови се нумеришу бројевима од 1 
до 25, по редовима с лева у десно почев од крајњег северо-западног листа. 

Листови се означавају општом ознаком која се састоји од ознаке тригонометријске 
секције, редних бројева листова размере 1:5000 и редног броја листа у оквиру два 
спојена листа размере 1:5000 и локалном ознаком која се састоји од назива 
тригонометријске секције, редних бројева листова размере 1:5000 и редног броја листа 
размере 1:1000  (слика 10). 

 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 

     Слика 10. 
О.о.: 7Е 29 - 16 - 9 
Л.о.: Младеновац - 16 - 9 
 
О.о.: 7Е 29 - 15,16 - 18 



Л.о.: Младеновац - 15,16 – 18  

3.4.6. Подела на листове плана размере 1:500 

Члан 31. 

Основу за поделу на листове плана размере 1:500 чине листови плана размере 
1:1000, тако што се лист дели на 2 дела по правцу Y - осе и на 2 дела по правцу X - осе.  

Корисни простор планова је 900 мм x 600 мм. Листови се означавају словима 
абецеде с лева у десно почев од крајњег северо-западног листа.  

Листови се означавају општом ознаком која се састоји од опште ознаке листа 
размере 1:1000 и ознаке листа размере 1:500 и локалном ознаком која се састоји од 
локалне ознаке листа размере 1:1000 и ознаке листа 1:500 (а,б,ц или д)  (слика 11). 

  
а б 
ц д 

Слика 11. 
 

О.о.: 7Е 29 - 15,16 - 18 - ц 
Л.о.: Младеновац 15,16 - 18 - ц 
  
 

3.4.7. Нумерисање листова планова 

Члан 32. 

Листови планова нумеришу се у оквиру катастарске општине по редовима, 
полазећи од крајњег северо-западног листа, тако да се у првом реду нумеришу с лева у 
десно, у другом с десна у лево и тако наизменично до последњег реда. Када се у једној 
катастарској општини обавља премер и планови израђују у више размера, листови 
планова се нумеришу, према претходном правилу, полазећи од најситније размере ка 
крупнијим размерама. 

Ако се израда планова врши у различитим временским периодима и различитим 
размерама, листови планова се нумеришу у складу са претходним ставом у континуитету 
према редоследу њихове израде.  

3.4.8. Подела на скице детаља 

Члан 33. 

Скице детаља израђују се на квалитетном цртаћем папиру који је налепљен на 
платнену подлогу.  

Приближна размера скица детаља је по правилу иста као размера планова. Скице 
детаља се могу израђивати и у два пута крупнијој размери од размере планова код  
детаља са већом густином. 

Димензије скица детаља су 50 цм x 35 цм. Корисни простор скица детаља за 
планове размере 1:2000 износи 37.5 цм x 25.0 цм , док за планове размера 1:500, 1:1000, 
1:2500 и 1:5000 износи 450 мм x 300 мм. 

Један лист плана може бити подељен на 2, 4, 8 или 16 скица детаља. 
Оквир корисног простора скица детаља извлачи се црвеном линијом дебљине 0.5 

мм. Унутар корисног простора исцртава се квадратна координатна мрежа, црвеном 
тачкастом линијом дебљине 0.2 мм, са странама квадрата 50 мм (за корисни простор 
скица 450 мм x 300 мм.)  или 25 мм (за корисни простор скица 375 мм x 250 мм.).  

Скице детаља за снимање ортогоналном или поларном методом садрже: спољни 
опис, координатну мрежу, тачке геодетске основе, цртеже и податке свих граница и 
топографских објеката који се снимају и податке описног карактера. Десна и доња 
маргина скице служе за повезивање детаља са суседним скицама. 



Члан 34. 

Скице детаља се нумеришу у оквиру листа плана (без обзира да ли садрже детаљ 
или не), по редовима полазећи од крајњег северо-западног дела плана идући с лева на 
десно. Бројеви скица пишу се у виду разломка. У бројиоцу се пише редни број скице у 
оквиру листа плана, а у имениоцу редни број листа плана у оквиру катастарске општине. 

По завршетку радова све скице добијају нове, евиденцијске бројеве. Пошто се све 
скице поређају по растућим бројевима скица у оквиру сваког листа плана, а затим 
поређају по растућим бројевима планова, добијају евиденцијске бројеве од 1 па надаље. 

Члан 35. 

Опис скица детаља садржи: назив Република Србија, назив скупштине општине, 
назив катастарског среза, назив катастарске општине, приближну размеру скице, број 
скице детаља, везу са суседним скицама детаља и шематски приказ положаја скице у 
оквиру плана. 

Сва исцртавања и исписивања на скицама детаља морају бити у сагласности са 
одредбама Топографског кључа. Границе парцела, култура и објеката морају се 
исцртавати црним тушем. Подаци о носиоцу права се уписују на скицама детаља на тај 
начин што се црним тушем у оквиру парцеле уписује почетно слово презимена или 
назива носиоца права и његов редни број из Азбучног прегледа власника, носилаца 
права коришћења или држаоца непокретности (нпр. Б12) са висином слова и броја 5 мм. 

3.4.9. Допунске скице детаља 

Члан 36. 

Део земљишта који се не може приказати са свим детаљима на скици детаља, 
уоквирује се љубичастим тушем и приказује у крупнијој размери на допунској скици 
детаља. Веза између скице детаља и допунске скице детаља остварује се тако што се на 
скици детаља у уоквирени део љубичастим тушем уписује број случаја у броиоцу и број 
допунске скице детаља у имениоцу, а на допунској скици детаља се уписује број случаја у 
броиоцу и број скице детаља у имениоцу са које је преузет детаљ.  

Допунске скице детаља су истих димензија као и скице детаља. Допунске скице 
детаља добијају евиденцијске бројеве редом у наставку од последњег искоришћеног 
евиденцијског броја скице. Опис допунских скица детаља исти је као и скица детаља али 
се на средини уписује назив "допунска скица детаља". 

4. МЕТОДЕ СНИМАЊА ДЕТАЉА 

Члан 37. 

Снимање детаља приликом прикупљања података о непокретностима врши се 
неком од метода снимања: аерофотограметријском, поларном и ортогоналном. 

Детаљна разрада методе снимања врши се на основу дефинисане тачности 
координата детаљних тачака (члан 22. ове инструкције). 

4.1. Аерофотограметријска метода 

Члан 38. 

Аерофотограметријска метода снимања детаља се примењује код снимања већих 
површина када инвеститор или пројектант процени да је рационалнија од поларне или 
ортогоналне методе. 

Члан 39. 

Размера снимања зависи од размере картирања, начина обраде снимака, 
карактеристика терена, временских услова итд., и за сваки задатак одређује се према 
конкретним условима и условима тачности (члан 22.). 



За размере картирања 1:500 и 1:1000 однос размере снимања и размере 
картирања не сме бити мањи од 1:5, за размере картирања 1:2000 и 1:2500 не сме бити 
мањи од 1:4, а за размере картирања 1:5000 и 1:10000 не сме бити мањи од 1:3. 

Размера снимања односи се на средњу висину терена захваћеног једним снимком. 

4.1.1. Аерофотограметријско снимање 

Члан 40. 

Аерофотограметријско снимање се изводи на основу плана лета који се израђује на 
основу дефинисане тачности из члана 22. и садржи податке приказане у наредној табели: 
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План лета са исцртава на топографској карти чија размера у односу на размеру 

снимања није ситнија више од 5 пута (прилог 8). 
На топографској карти се дефинише граница снимања и за сваки ред исцртава: 

правац, почетак и крај снимања, место и облик навигационог репера, број реда и 
апсолутна висина лета. Поред тога се могу нанети и други подаци (подела на листове 
детаља, нпр.) који за дате услове пружају корисну информацију водећи рачуна о 
прегледности плана лета. 

Почетак и крај снимања обележавају се цртицама управним на правац лета. 
Правци летења се продужавају испрекиданом линијом дужине 5 км у размери карте.  



Члан 41. 

Уз план лета треба да се приложи протокол о калибрацији (тестирању) аерокамере, 
лабораторијски или на тест полигону, који мора бити оверен од стране овлашћене 
институције. 

Протокол о калибрацији аерокамере треба да садржи следеће податке о 
унутрашњој оријентацији: 

1. Теоријске вредности координата рубних маркица, као и растојања између њих 
(бочне и дијагоналне дужине), 

2. Координате (аутоколимационе) главне тачке, главне тачке симетрије и 
средишне тачке снимка (тачке пресека линија које повезују рубне маркице) у 
истом координатном систему, 

3. Константу камере c, 

4. Средњу радијалну оптичку дисторзију, 

5. Датум калибрације и 

6. Податке о оштрини пресликавања. 
Елементи унутрашње оријентације аерофотокамере утврђују се на стоти део 

милиметра. Највећа дозвољена дисторзија може бити 0,01 мм. 
Мерна камера се обавезно калибрише једном у две године. 

Члан 42. 

Избор аеро-камере условљен је врстом терена и захтевом за висинску тачност, а 
при посебним захтевима за висинску тачност, узима се камера мање жижне даљине. 

С обзиром на размеру и врсту терена употребљавају се камере за које је однос 

 k
f

d
=    ( ф - жижна даљина камере;  д - страница квадрата снимка ) 

већи од минималног датог у наредној табели. 
 

Намена     
снимања 

 
Врста терена 

мин 

k
f

d
=  

Планови размере Град                        1.17 
1:500,  1:1000, Остала насеља             0.90 
1:2000, 
1:2500,1:5000 

Равничаст и благо  
нагнут терен (до 10%)  

 
0.60 

 Стрми испреламан терен (преко 
10%) 

 
0.90 

Висинска 
представа 
терена  

 
Све врсте терена  

 
0.60 

Осн. државна 
карта 

Све врсте терена  0.60 

 

Члан 43. 

Аерофотограметријско снимање изводи се са подужним преклопом од најмање 60% 
и попречним преклопом од најмање 25%. 

Члан 44. 

Правци лета авиона постављају се дуж веће стране објекта и по могућству 
паралелно са једном од координатних оса државног координатног система. 

Апсолутна висина лета може се разликовати од предвиђене највише за ± 5%. 



Члан 45. 

Пресликавање тачке у дуж које настаје услед померања авиона за време 
експонирања не сме бити веће од 0,04 мм. 

Члан 46. 

Пре почетка снимања испитују се услови које аерофотокамера треба да испуни. 
Аерофотокамера мора да садржи и на снимку региструје либелу, датум и час 

снимања, бројач снимака, висинометар и вредност жижне даљине објектива камере. 
Формат снимка је 23 цм x 23 цм.  

Члан 47. 

Да би се постигао оптималан квалитет аероснимака снима се, по правилу, у 
пролеће и у јесен када је вегетација најмања, око подне када су сенке најкраће, када нема 
јаких ваздуших струја итд. У оквиру плана лета наводи се време снимања. 

4.1.2. Фотосигнализација 

Члан 48. 

Пре снимања детаља аерофотограметријском методом извођач радова врши 
фотосигнализацију оријентационих тачака (геодетске основе) и тачака детаља. 

Члан 49. 

Начин и садржај фотосигнализације зависи од намене и размере снимања, 
карактеристика терена, избора фотоматеријала и карактеристика стереореституционог 
инструмента на коме ће се радити реституцуја (облика мерне маркице, увећања).  

Члан 50. 

Оријентационе тачке фотосигналишу се на терену фотосигналима димензије и 
облика према слици 12. 

 

 
Слика 12. 

 

Члан 51. 

Фотосигнали морају бити добро видљиви из ваздуха и обојени бојом која ствара 
контраст у односу на околину. 

Уколико фотосигнал не може бити видљив из ваздуха, оријентациона тачка се 
фотосигналише на исти начин, екцентрично, на видљивом месту.  

У случају да у пречнику од 50 метара од оријентационе тачке нема 
фотосигналисаних детаљних тачака, стабилизују се привременим белегама и 
фотосигналишу тачке које служе као тачке за осигурање. 

Члан 52. 

Екцентричне тачке и тачке за осигурање постављају се у кругу пречника до 50 м на 
местима добро виљивим из ваздуха, погодним за геодетско одређивање и заштићени од 
физичког уништења.  



Члан 53. 

Детаљне тачке фотосигналишу се фотосигналима квадратног облика чије су 
странице димензија   

а = 
rS

2500
 метара 

где је рс - је именилац размере снимања. 
 
Најмања дозвољена страница квадрата је а = 0,20 м без обзира на размеру 

снимања. 
Фотосигнал мора бити постављен (чврсто закуцан или завезан) у приближно 

хоризонталан положај, добро видљив из ваздуха и мора се налазити у вертикали 
детаљне тачке.   

Фотосигнали морају бити оштрих ивица и контрасне боје у односу на околину. 
Израђују се у облику плоча од лесонита, метала или пластике. Боје се белом бојом без 
сјаја која је постојана и отпорна на атмосферске утицаје. 

У обраслим и подводним теренима фотосигналисање се може извршити таблама 
изнад терена на потребној висини, с тим да се центар фотосигнала налази на истој 
вертикали са центром надземне белеге. 

Фотосигнализација на асфалтним и бетонским површима, поклопцима шахтова и 
сл.  ради се на тај начин што се масном белом бојом обоји фигура облика и димензија 
сигнала. 

Члан 54. 

Да би се обезбедила видљивост фотосигнала потребно је очистити околно растиње 
(пример на слици 13). 

 
α -захватни угао камере за снимање 
 

    Слика 13. 
 
Гранична тачка се може сигналисати екцентрично (пример на слици 14). 
 
 

 
Слика 14. 



4.1.3. Фотолабораторијска обрада 

Члан 55. 

Фотоматеријал који се употребљава код аерофотограметријског снимања мора 
бити стабилних димензија, високе опште осетљивости, имати добру осетљивост на боје, 
оштру градацију и високу моћ разлучивања. 

Фотоматеријал се употребљава и чува према упутству произвођача (рок употребе, 
влажност, температура итд.). 

Члан 56. 

Након обављеног аерофотограметријског снимања врши се развијање филма, 
израђују контакткопије и обавља контрола извршеног снимања. Контролом се мора 
утврдити: 

1. да ли је остварена планирана висина лета (не сме одступати више од 5%), 

2. да ли постоје расцепи, 

3. да ли је остварен предвиђен подужни и попречни преклоп, 

4. да ли је снимљено цело радилиште како је планом лета предвиђено. 
У случају да није обухваћено читаво радилиште или постоји расцеп извршиће се 

допунско снимање на најрационалнији начин (поновним аерофотограметријским 
снимањем неснимљеног подручја или терестричким методама снимања). 

Члан 57. 

До израде дијапозитива и коначног архивирања, филм се чува по упутствима 
произвођача тако да се не изгубе његове битне карактеристике.  

Коефицијент контраста (γ), одређен на сензитометријској кривој, не сме бити мањи 
од 0,8 ни већи од 2,0. 

Члан 58. 

Дијапозитиви се израђују на стакленим плочама, које од равне плоче могу 
одступити највише за 0,01 мм или на дијафилму, код кога релативна промена дужине 

дијагонале услед температурних промена, не прелази 
1

3000
 (дужина дијагонале се узима 

према подацима произвођача). 
Дијапозитиви и контакткопије се израђују контактним копирањем. Код дијапозитива 

није дозвољена никаква локална деформација нити деформација растојања међу рубним 
маркицама које би настале као последица неквалитетне израде. 

Деформације филма дозвољавају се у границама које су без утицаја на тачност 
реституције. 

Ради заштите слоја емулзије од оштећења, за сваки дијапозитив се израђује 
посебна навлака (од танког папира, нпр.) на коју се исписује одговарајући редни број. 

Редни број контакткопије, који одговара редном броју аероснимака, исписује се 
(фотографски) у поступку израде. 

Члан 59. 

Аероснимци се нумеришу приликом снимања у оквиру радилишта бројевима од 1 
до 999. У зависности од врсте фотокамере, нумерисање фотоснимака може се обавити и 
на други начин. У коначној нумерацији сви фотоснимци морају носити бројеве у 
континуитету од 1 до н према редоследу снимања. 

Члан 60. 

За потребе дешифрације и идентификације детаља, израђују се фотоскице на 
квалитетном фотопапиру димензија 0.40 x 0.40 м, по коме се може цртати и писати 
тушем. 



Фотоскице се израђују за сваку катастарску општину посебно у размерама погодним 
за исцртавање и исписивање дешифрованог детаља.  

Члан 61. 

Фотоскице се нумеришу у оквиру  једне катастарске општине и у оквиру снимака. 
У  оквиру снимака фотоскице се нумеришу полазећи од крајњег северозападног 

дела снимка па идући с лева у десно. Затим се сви снимци поређају према свом положају 
унутар катастарске општине полазећи од крајњег северозапада општине идући по 
редовима до крајњег југоистока. 

У оквиру катастарске општине фотоскице се нумеришу јединственим бројевима од 
1 па надаље почев од крајњег северозапада "спирално" према крајњем југоистоку. 

Нумерација се на фотоскици исписује у виду разломка, на тај начин што се у 
бројиоцу исписује евиденцијски број фотоскице у оквиру катастарске општине, а у 
имениоцу број снимка и број скице у оквиру снимка.  

Распоред фотоскица у оквиру објекта се приказује на скици положаја фотоскица - 
прилог 9. 

Распоред и број фотоскица за одговарајућу размеру у оквиру модела приказан је у 
прилогу 10а, 10б, 10в, 10г, 10д. 

4.1.4. Идентификација и дешифрација 

Члан 62. 

Дешифровањем се утврђују и исцртавају на фотоскицама сви елементи који ће 
бити приказани на плану одређене намене и размере. На фотоскицама се исписују и 
топографским ознакама исцртавају идентификоване оријентационе тачке. 

Фотосигналисане (беле) тачке се приликом дешифрације остављају видљиве. 
Остале тачке се означавају тушем. 

Члан 63. 

Криве линије (спрудови, острва, криве граничне линије и друго) замењују се 
изломљеним линијама како би се добио изглед што ближи стварном облику. Криве линије 
се прекидају "црним" тачкама уколико нису фотосигналисане. 

Члан 64. 

Топографски знак неког објекта који се не може нацртати  на одговарајућем месту у 
прописаним димензијама, може се смањити или нацртати на другом месту, а стрелицом 
назначити његов прави положај. 

Члан 65. 

Надстрешнице се мере са свих страна зграде за размере картирања крупније од 
1:2000. Уписују се са ознаком с (нпр. с = 0,30 м или с = 0,00 м). За размере 1:2000 и 
ситније узима се просечна ширина надстрешнице, која ће важити за све зграде, и у 
десном горњем углу фотоскице испише: просечна ширина настрешнице = ......  м. 

Члан 66. 

Растојања зграда од фронтова парцела мања од 1 мм x р мере се и уписују на 
фотоскици. 

Члан 67. 

За размере 1:2000 и ситније мере се: 
1. челни фронтови уских а дугачких парцела уколико су краћи најмање десет пута 

од дужине парцеле, 

2. фронтови који се не виде јер спајају блиске белеге, а на чијим се крајевима 
граница изразито ломи, 



3. растојања свих тачака које припадају суседним фронтовима, а чија је 
међусобна удаљеност мања од 4 мм x р (где је р именилац размере), 

4. као ширине саобраћајних објеката и водотокова на карактеристичним местима. 

Члан 68. 

Све тачке граничних линија и објеката које се на фотоскици не виде морају се 
снимити ортогоналном или поларном методом. 

Члан 69. 

За податке допунског снимања који се не могу приказати на фотоскици сачиниће се 
допунска скица детаља истог формата као и фотоскица. Цртеж на фотоскици и на 
допунској скици детаља уоквирује се љубичастим тушем а поред њега се испише ознака 
скице на коју се преноси, односно са које је пренето. 

4.2. Поларна метода 

Члан 70. 

Поларна метода се примењује приликом снимања детаља на теренима где се са 
станица за снимање (геодетске основе) могу измерити поларне координате (углови и 
дужине) околних тачака детаља и где се процени да је примена ове методе 
најрационалнија. 

Члан 71. 

Детаљно снимање се врши на основу плана снимања који се израђује према 
задатој тачности из члана 22, а нарочито садржи:  

1. Прорачун тачности, 

2. Избор инструмента и прибора и начин њиховог испитивања, 

3. Дефинисање услова тачности, 

4. Дефинисање података за праћење и контролу мерења.  

Члан 72. 

Пре почетка мерења инструмент и прибор се испитују и ректификују тако да 
испуњавају потребне услове, а резултати испитивања се уписују у записник за снимање 
детаља. 

Оптички инструменти за мерење дужина испитују се на терену који је раван или у 
једноличном паду и на коме је у правцу на приближно сваких 20 м одређена дужина 
пантљиком или даљиномером. Највећа испитана дужина мора бити већа или једнака 
дозвољеној дужини визуре. 

Тоталне станице, електронски теодолити и даљиномери морају имати уверење о 
исправности мерила издато од стране овлашћене метролошке лабораторије. Важност 
уверења о исправности мерила је две године. 

Члан 73. 

Оријентациони правци се узимају на најмање две тачке у оквиру дате мреже. Први 
правац се узима на даљу тачку. Вертикални угао на почетну тачку узима се у оба 
положаја дурбина. Ради контроле последњи правац се узима на тачку почетног правца - 
завршна визура.  

Разлика почетне и завршне визуре (за хоризонтални и вертикални угао), дужине 
визура за поједине тачке детаља не смеју прећи вредности одређене планом снимања. 

Члан 74. 

Правци се опажају у једном положају дурбина, док се летве доводе у вертикалност 
помоћу либеле и читају до на милиметар. 



Вертикални углови се мере у једном положају дурбина. На свакој станици се мери 
висина инстумента "i" (од горње површи белеге до хоризонталне обртне осовине 
дурбина) до на центиметар и уписује у записник. 

Члан 75. 

Подаци снимања потребни за рачунање координата детаљних тачака уписују се у 
записник за снимање детаља поларном методом (прилози 11а, 11б, 11в) или се 
региструју аутоматски у регистраторе. 

На првој страни прве свеске уписују се подаци о испитивању инструмента. 
Аутоматски регистровани подаци морају се одштампати и приказати у облику записника. 

Члан 76. 

Фронтови зграда и парцела се мере у хоризонталној равни, а уколико је због 
теренских услова то немогуће, мере се косо по терену а поред уписане дужине фронта на 
скици детаља стави се ознака"к". За редукцију таквог фронта на хоризонт мора се 
одредити висинска разлика. 

Члан 77. 

Крајње тачке неприступачног  фронта који не може да се измери због теренских 
препрека, снимају се поново са исте или неке друге станице, или се одмерају од других 
тачака детаља. 

Приликом снимања мере се растојања свих тачака које припадају различитим 
фронтовима парцела а чија је међусобна удаљеност мања од 4 мм x р (пример на слици 
15 и 16), као и растојања зграда од фронтова парцела уколико су мања од 1 мм x р. 

 
 

 
                      Слика 15.                                                                         Слика 16. 
 

Члан 78. 

Вредности за фронтове, одмерања, бројеви детаљних тачака и други подаци 
уписују се на скици детаља. 

Тачке детаља се нумеришу од 1 до 999, а потом поново од 1 на исти начин.  

4.3. Ортогонална метода  

Члан 79. 

Ортогонална метода снимања примењује се у насељеним местима код густог и 
узиданог детаља, најчешће у разредима земљишта А и Б, у случајевима где се поларна 



или аерофотограметријска метода не могу применити, или у комбинацији са овим 
методама. 

Детаљно снимање се врши на основу плана снимања који се израђује према 
задатој тачности из члана 22, а нарочито садржи:  

1. Прорачун тачности, 

2. Избор прибора и начин њиховог испитивања, 

3. Дефинисање услова тачности, 

4. Дефинисање података за праћење и контролу мерења.  

Члан 80. 

За мерење дужина употребљавају се пољске и ручне пантљике које се пре почетка 
снимања морају компарисати. Дужина пантљике не сме се разликови више од ± 0,0001 Д 
(Д - дужина пантљике у м). У противном  се морају рачунати поправке за компарисање. 

Члан 81. 

За обележавање управне мора се, код примене једноструких призми, користити лик 
значке која је на даљем крају линије за снимање. 

Дужина ординате не сме бити већа од дужине дела апсцисне линије који је служио 
за спуштање управне. 

Члан 82. 

Апсцисе се мере косо по терену на апсцисној пантљици. Када на линији за снимање 
постоје преломи, они се на терену морају обележити кољем или болцнама. Тада се 
снимање обавља од почетка линије за снимање до прелома. Код прелома се снимање 
прекида, па се од њега почиње као од почетка линије за снимање итд.  

Члан 83. 

Положај линијских тачака које се налазе на линији за снимање очитава се на 
апсцисној пантљици и региструје у записнику за ортогонално снимање. Када се дође до 
краја, апсцисна линија се мери у супротном смеру. При томе се у континуитету очитају 
положаји свих прелома и линијских тачака. 

Дозвољена разлика имеђу укупне дужине апсцисне линије мерене напред и назад 
мора бити мања од вредности одређене планом снимања. 

Члан 84. 

Приликом снимања врше се контролна мерења за детаљне тачке на границама 
власништва и важнијих грађевинских објеката: коса одмерања, мерења фронтова и 
попречна одмерања. 

Члан 85. 

Косо одмерање је растојање од детаљне тачке до апсцисне линије које се не 
поклапа са управном. Обично се одмера од неког целог метра на апсцисној пантљици до 
детаљне тачке, трудећи се да са апсцисном линијом заклапа угао од 45о (слика 17). 

 



 
Слика 17. 

 
Фронтови су растојања између две суседне детаљне тачке истог објекта.  
Приликом снимања мере се: растојања између тачака које припадају различитим 

фронтовима парцела чија је међусобна удаљеност мања од 4 мм x р, ширина парцела на 
сваких 20 - 30 м код парцела ужих од 4 мм x р, као и растојања зграда од фронтова 
парцела уколико су мања од 1 мм x р. 

Попречна одмерања су растојања између две несуседне детаљне тачке истог 
објекта или између двеју детаљних тачака различитих објеката. 

Ординате, фронтови, коса одмерања и попречна одмерања мере се по правилу 
хоризонтално до на центиметар. Ако је терен јако стрм, тада се могу мерити и косо али се 
ознаком (к) поред дужине која назначава да је косо мерење.  

Члан 86. 

Подаци о апсцисама, ординатама и косим одмерањима уписују се у записник за 
снимање детаља ортогоналном методом (прилог 12) или се региструју на неки други 
начин (нпр. у регистраторе). Записник за снимање детаља ортогоналном методом садржи 
рубрике у које се уписују: бројеви и ознаке крајњих тачака линије за снимање, бројеви 
детаљних тачака, вредности апсцисе, ординате, косих одмерања, координате тачака 
геодетске основе и прелома, датум, име извршиоца радова и др. На првој страни прве 
свеске записника уписују се подаци о испитивању призама и прибора. Подаци снимања 
регистровани на други начин морају се одштампати и приказати у облику записника. 

Члан 87. 

На скици снимања уписују се бројеви и топографске ознаке тачака геодетске 
основе, уцртавају и уписују преломи, бројеви детаљних тачака, фронтови, попречна 
одмерања и други описни подаци. 

Тачке детаља се нумеришу од 1 до 999, а потом поново од 1 на исти начин.  
Дужине фронтова се уписују приближно на средини изнад линије фронта, 

паралелно са фронтом. Дужине фронтова зграда се уписују на унутрашњем делу зграде. 

Члан 88. 

Тачке детаља које се не могу снимити непосредно са линије за снимање (не може 
се спустити управна), а због којих би требало поставити нову линију за снимање, могу се 
одредити помоћу косих одмерања (пример на слици 18), поларном методом, пресецањем 
праваца, лучним пресеком или на неки други начин који обезбеђује тражену тачност 
њеног положаја. Координате ових тачака рачунају се и уписују у записник за ортогонално 
снимање. 

 



 
 

Слика 18. 
 

Члан 89. 

Када је фронт неприступачан за мерење његове крајње тачке се снимају поново са 
неке друге линије за снимање или се за њих узимају коса одмерања. 

Када је фронт зграде приближно паралелан са границом парцеле (власништва) а 
на растојању мањем од 1 мм x р тада се мери попречно растојање од зграде до границе 
парцеле.  

4.4. Детаљни нивелман 

Члан 90. 

Детаљни нивелман се користи за одређивање надморских висина детаљних тачака 
код примене ортогоналне методе и фотограметијске методе када се прорачуном тачности 
утврди да се не може постићи задата тачност из члана 22. 

Члан 91. 

Детаљни нивелман се врши на основу плана нивелања који се израђује према 
задатој тачности из члана 22, а нарочито садржи:  

1. Прорачун тачности, 

2. Избор инструмента и прибора и начин њиховог испитивања, 

3. Дефинисање услова тачности и 

4. Дефинисање података за праћење и контролу мерења.  

Члан 92. 

Висинске разлике између везних тачака мере се нивелањем из средине. Поделе 
летава на везним тачкама се читају на милиметар, а на свим детаљним тачкама до на 
центиметар. Нивелманске везне тачке морају бити стабилне (гвоздене папуче, кочић са 
клином и сл.). 

Члан 93. 

Подаци се уписују у нивелмански образац број 1. На првој страни прве свеске 
записника уписују се подаци о испитивању и ректификацији инструмената. 

Станице се нумеришу од 1 па надаље од репера до репера. Везне тачке се 
означавају малим словима абецеде од репера до репера. Детаљне тачке се нумеришу од 
1 до 999, па затим поново од 1 на исти начин.  

Бројеви детаљних тачака се уписују на скицама детаља плавим тушем, а на 
фотоскицама црним тушем величине 2 мм. 

5. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА 

Члан 94. 

У поступку прикупљања података о непокретностима прикупљају се: 
1. подаци о носиоцу права на непокретностима, 

2. подаци који дефинишу облик и положај непокретности у простору, 



3. описни подаци о непокретностима. 
Подаци о носиоцу права на непокретностима су: презиме, име, име једног 

родитеља, јединствен матични број грађана или матични број правног лица, 
пребивалиште и адреса за физичка лица, односно назив, седиште и адресу за правно 
лице и удео на непокретностима (за два или више лица).  

Подаци који дефинишу облик и положај непокретности у простору прикупљају се у 
поступку детаљног снимања непокретности и обезбеђују рачунање координата граничних 
тачака парцела, зграда и других грађевинских објеката у државном координатном 
систему. Детаљно снимање непокретности се врши фотограметријском, поларном или 
ортогоналном методом снимања. За посебне делове зграда и других грађевинских 
објеката положај у простору се дефинише етажом и бројем у оквиру зграде или другог 
грађевинског објекта.  

Описни подаци о непокретностима су подаци којима се дефинише врста 
непокретности, начин коришћења, катастарска класа, бонитет, корисна површина, 
спратност и собност.  

Начин коришћења земљишта (култура), катастарска класа и бонитет утврђују се у 
поступку катастарског  класирања и бонитирања земљишта. 

Приликом прикупљања података о непокретностима од надлежних органа се 
преузимају подаци о границама статистичких кругова.  

5.1. Прикупљање података о носиоцима права на непокретностима 

Члан 95. 

Подаци о носиоцима права на непокретностима евидентирају се у Азбучном 
прегледу власника, носилаца права коришћења и држалаца непокретности (у даљем 
тексту азбучни преглед) - прилог 13. 

Азбучни преглед се израђује на основу постојећег азбучног списка корисника 
земљишта, земљишне књиге, постојећег списка кућа, адресног регистра и других 
евиденција о непокретностима. 

Провера и допуна података из азбучног прегледа врши се приликом прикупљања 
података о непокретностима и у току излагања на јавни увид података о непокретностима 
и правима на њима. 

Дефинитивни азбучни преглед израђује се по завршеном излагању на јавни увид 
података о непокретностима и правима на њима, и чини саставни део катастарског 
операта. 

У азбучни преглед се уписују подаци о носиоцима права по азбучном реду почетног 
слова презимена, тако што се уписивање за свако слово врши на новој страници азбучног 
прегледа. 

Азбучни преглед садржи: 
1. Редни број, 

2. Јединствен матични број грађана (у даљем тексту ЈМБГ) или матични број 
правног лица, 

3. Презиме, име и у загради име једног од родитеља носиоца права, 
односно назив носиоца права, 

4. Пребивалиште и адресу, односно седиште и адресу,  

5. Број листа непокретности. 
Редни бројеви у азбучном прегледу се додељују од 1 до н засебно за свако слово 

азбуке. 
Назив, односно лични подаци о носиоцима права пишу се без скраћивања у 

номинативу. 
Број листа непокретности се уписује приликом формирања елабората за излагање 

на јавни увид, тј. приликом израде листа непокретности. 
ЈМБГ и тачан назив, седиште (место, улица и кућни број) и матични бројеви правних 

лица преузимају се приликом излагања на јавни увид (лична карта, решење Републичког 
завода за статистику). 

Подаци о носиоцу права на непокретностима уписују се и:  
1. на скици детаља или фотоскици за земљишта (парцеле), 



2. у образац "Подаци о зградама, посебним деловима зграда и другим 
грађевинским објектима на парцели" за зграде, друге грађевинске објекте и 
њихове посебне делове, (прилог 14). 

Подаци о носиоцу права се уписују на скицама детаља, допунским скицама или 
фотоскицама на тај начин што се црним тушем у оквиру парцеле уписује почетно слово 
презимена или назива носиоца права и његов редни број из Азбучног прегледа  (нпр. Б12) 
са висином слова и броја 5 мм. 

5.2. Садржај и начин детаљног снимања непокретности    

Члан 96. 

Детаљно снимање непокретности обухвата снимање: 
1. граница катастарских општина, парцела и посебних делова парцела 

(култура, класа и неплодног земљишта), 

2. контура зграда као посебних делова парцеле,  

3. других грађевинских објеката, 

4. вода, 

5. рељефа. 

Члан 97. 

Ниво детаљности снимања граничних линија, објеката, вода и топографије 
условљен је размером израде катастарских или катастарско-топографских планова. 

Праве линије се снимају по одсечцима који не смеју бити дужи од 500 м. 
Криве линије се замењују правим или изломљеним линијама тако да од криве 

линије нигде не одступају више од 0,2 мм x р (р је именилац размере картирања). 
Изузетак су познате геометријске слике (кружница, елипса и др.) за које се узима 
довољан број тачака да се могу конструисати. 

Објекти који се због својих малих димензија цртају условним знаком снимају се 
једном тачком у средини објекта. 

Објекти (детаљи) ужи од 0,5 мм x р (пут, поток, јарак, канал, насип, зид итд.) који се 
на плану приказују једном линијом уз описни топографски знак, а који не представљају 
границе различитих носилаца права на земљишту, снимају се са једном линијом узетом 
по средини објекта. 

Приликом снимања детаља врши се мерење фронтова и попречних одмерања по 
правилу у хоризонталној равни.  

Фронт је растојање између две суседне детаљне тачке граничне линије, контуре 
зграде или контуре другог грађевинског објекта. 

Попречно одмерање је растојање између две несуседне детаљне тачке граничних 
линија, контуре зграде или другог грађевинског објекта, или растојање до било које друге 
детаљне тачке непосредно снимљене. 

Код јако стрмих терена фронтови и попречна одмерања се могу мерити и косо, а за 
њихову редукцију одређује се висинска разлика крајњих тачака. Тако измерени фронтови 
и попречна одмерања се на скицама детаља означавају малим словом "к". 

5.2.1. Снимање граница   

Члан 98. 

Границе катастарских општина и границе парцела снимају се 
аерофотограметријском методом или терестричким методама (ортогоналном или 
поларном) са геодетске основе за снимање детаља.  

Границе катастарских општина и границе размере снимају се једанпут са тачношћу 
и нивоом детаљности крупније размере и користе за оба разграничена дела. При 
преузимању граничне линије на скицама детаља се дуж линије исписује црвеним тушем 
одакле је узета и када је снимана: "Гранична линија преузета..." 

У случају када је формирана табла са правилним парцелама (код комасација, 
арондација или плана парцелације), снимају се све преломне тачке које дефинишу 



границу табле, а између снимљених преломних тачака табле, изузетно од одредбе првог 
става овог члана, граничне тачке парцела се снимају апцисним одмерањима у оба смера.  

Приликом снимања граничних тачака парцела врше се мерења свих фронтова или 
обезбеђују неопходна одмерања у циљу контроле снимљених тачака. 

Фронтови парцела мере се тачношћу дефинисаном планом снимања. 
Границе посебних делова парцела (култура, класа и неплодног земљишта) снимају 

се са основе за снимање детаља или одмерањима од граничних тачка парцела и 
објеката. 

5.2.2. Снимање зграда 

Члан 99. 

Зграде се снимају по контурним линијама, са најмање три тачке, фотограметријском 
методом или терестричким методама са основе за снимање детаља. Приликом 
дешифрације или снимања мере се сви фронтови зграда.  

Уколико је део зграде или зграда налази на стубовима снимају се стубови и 
ортогонална пројекција контурне линије зграде на земљиште. 

Истурени делови зграде у односу на основу, који не леже на стубовима не снимају 
се и не приказују уколико су издигнути више од четири метра и ако је растојање 
ортогоналне пројекције тог дела од основе зграде мање од два метара. 

Кућне степенице, терасе и улази у подруме снимају се када су им димензије веће 
од 2 мм x р.  

Не снимају се зграде од слабог материјала као што су бараке, кокошињци, свињци, 
мањи павиљони, хладњаци, киосци који нису на темељима од чврстог материјала и сл. 

5.2.3. Снимање других грађевинских објеката 

Члан 100. 

Други грађевински објекти се снимају по контурним линијама, са довољним бројем 
тачака за њихово представљање на плановима, фотограметријском методом или 
терестричким методама са основе за снимање детаља. Приликом дешифрације или 
снимања мере се сви фронтови.  

Члан 101. 

Саобраћајни објекти се снимају у зависности од размере картирања (могућности 
представљања блиских линија (0,2 мм x р)) са следећим елементима: обе ивице планума, 
доња ивица падине насипа, горња ивица падине усека, обе ивице пратећег јарка, места 
прелаза из насипа у усек. 

Снимање се изводи по попречним профилима који се узимају: 
1. на правим деловима са константним падом нивелете тако да њихово 

растојање не буде веће од 5 цм x р, 

2. у кривинама, на почетку, средини и крају кривине, с тим да међусобно 
растојање два суседна профила не буде веће од 5 цм x р, 

3. на свим местима где се мења нагиб нивелете. 
 
Код железница се поред наведеног у предходном ставу снимају и: 
1. осовина пруге, при снимању попречних профила, 

2. семафори, сигнали, километарско и хектометарско камење, табле за 
обележавање успона, стубови за осветљење, телеграфски стубови и др. се 
снимају једном тачком, а представљају одговарајућим топографским знаком, 

3. ваге се снимају са две тачке на крајевима, по осовини колосека, 

4. код покретних дизалица снимају се колосеци, 

5. станичне зграде, магацини, ложионице, резервоари, скретничарске куће снимају 
се као зграде,  



6. код перона снима се само основа темеља, а код покривених перона снима се 
темељ и стубови који носе кровну конструкцију и означавају као тремови, 

7. код пешачких пролаза испод колосека, снимају се силазна степеништа и 
црткасто извлачи подземни ходник, 

8. прелази изнад или испод железничке пруге снимају се према врсти објекта 
(мост, тунел и др.). 

Улице се снимају по попречним профилима који су управни на осовину улице. 
Растојање између профила не сме бити веће од 5 цм x р. Обавезно се узимају на почетку, 
у средини и на крају кривине (и хоризонталне и вертикалне) као и на раскрсницама. 
Попречни профили улице одређују се са најмање три тачке од којих су две крајње тачке 
профила, а трећа је на средини коловоза, односно са најмање 5 тачака када постоје два 
коловоза (пример на слици 19, а и б). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 19. 

 
Трамвајске пруге се снимају као железничке, а мери се и уписује и ширина 

колосека. 
Код жичара се снимају центри стубова, а код двоструких стубова средина између 

два стуба. 
Код дрвореда уз саобраћајнице се снима прво и последње дрво, а за рамере 1:500 

и 1:1000 се снима свако дрво или се умера између два снимљена. 
Код мостова се снимају карактеристичне тачке обалних стубова и крила, а ширина 

моста се уписује на скици детаља. Речни стубови се мере апцисно по осовини моста. 
Вијадукти се снимају као мостови. 
Код пропуста (или мостова до 5 м дужине), ако је отвор мањи од 1 м, снима се само 

осовина, а код отвора преко 1 м снимају се карактеристичне тачке. 
Код тунела се снима предусек ако постоји, венац портала и горња ивица падине 

изнад портала. Ако не постоји предусек, него тунел директно улази у вертикалну стену, 
тада се на његовом улазу снима труп саобраћајног објекта у попречном профилу. 

Члан 102. 

Подземни објекти као што су подземне гараже, склоништа, подземни пешачки 
пролази, подземне железничке и метро станице, тунели, пословне просторије и други 
грађевински објекти снимају се по унутрашњим контурама просторија са геодетске основе 
која се специјално развија по унутрашњости тих објеката. Приликом снимања примењују 
се сви принципи снимања детаља код зграда и других грађевинских објеката на површини 
земље. Дебљине зидова се одређују мерењем или се преузимају из пројектне 
документације. 

Подаци о подземним објектима се везују за парцелу на којој се налази глави улаз 
подземног објекта. 

Скицирање детаља се врши на допунским скицама, а случајеви се нумеришу по 
етажама.  



Члан 103. 

Индустријски, спортски, водопривредни, комунални и други објекти снимају се са 
основе за снимање детаља у зависности од њихових карактеристика, по контурним 
линијама, профилима, топографским детаљима, и са довољним бројем детаљних тачака 
потребних за њихово приказивање према Топографском кључу.  

5.2.4. Снимање вода  

Члан 104. 

Под водама се подразумевају извори, потоци, реке, језера, рибњаци, баре, бунари, 
чесме  итд. 

Код потока, река, језера и рибњака снима се горња и доња ивица стрме обале, 
линија нивоа воде, пешчани спрудови, слапови, итд. Где је то могуће снима се цео 
попречни профил реке и потока.  

Код јаруга се снимају горње ивице и најниже линије.  
На скици детаља уцртава се знак за смер воденог тока и уписује врста и назив воде 

(река, поток, јаруга, језеро, рибњак, бара итд). 

5.2.5. Снимање рељефа 

Члан 105. 

Тачке терена за које се одређују надморске висине бирају се тако да дуж која спаја 
две суседне тачке не одступа од терена (по висини) више од 1/5 еквидистанције изохипса. 
Растојање између тачака не сме бити веће од 5 цм x р. 

Тачке се обавезно узимају по вододелницама, сливним линијама, падним и 
превојним линијама, по границама вештачких објеката и површина за које се не цртају 
изохипсе (вододерине, вртаче и сл.) итд. 

Када се у једној вертикали налазе две или више тачака снима се једна тачка а за 
остале се уписује разлика са назнаком + (плус) или - (минус), тако да се јасно види на коју 
се тачку односи. 

У улицама насеља из разреда земљишта А и Б подаци за висинску представу 
терена одређују се детаљним нивелманом. 

На скицама се подаци уписују и цртају тушем сепија боје, када се снимање врши 
поларном методом, и плавим тушем када се снимање врши детаљним нивелманом.  На 
карактеристичним линијама терена (падне, сливне линије, гребени итд.) назначава се 
облик изохипси. На фотоскицама се елементи рељефа приказују црвеним тушем. 

5.3. Снимање промена код ажурирања премера 

Члан 106. 

Када се премер непокретности врши ажурирањем и допуном података постојећег 
катастра земљишта, пре почетка снимања, на основу констатованих промена у фази 
претходних радова, саставља се Регистар снимања промена (прилог 15) у који се уносе: 
редни број промене, број парцеле на којој је констатована промена, број индикационе 
скице, број случаја (детаља који се приказује на допунској скици), број допунске скице, 
број и страна записника детаљног снимања, врста промене и примедба.  

Под променама се подразумевају промене на земљишту (граница, култура, класа 
идр.), зградама, другим грађевинским објектима, водама и рељефу у односу на стање у 
катастру земљишта. 

Члан 107. 

Скицирање детаља приликом снимања промена врши се на допунским скицама 
детаља које се нумеришу од 1 до н. 

На индикационим скицама на којима су евидентиране промене у фази претходних 
радова, нумерише се сваки случај снимања промена од 1 до н у оквиру индикационе 
скице и уоквири љубичастим тушем. Веза између индикационе скице и допунске скице 
детаља остварује се тако што се на индикационој скици у уоквирени део љубичастим 
тушем уписује редни број промене из регистра снимања промена и број случаја у броиоцу 



одвојени запетом и број допунске скице детаља у имениоцу, а на допунској скици детаља 
се уписује редни број промене из регистра снимања промена и број случаја у броиоцу 
одвојени запетом и број индикационе скице са које је преузет детаљ у имениоцу.  

Зависно од обима и вреста промена допунске скице детаља могу се формирати и 
од копија постојећих радних оригинала које по димензијама и садржају описа одговарају 
стандардним скицама (члан 33. до 35).   

На допунској скици детаља се у одштампаној табели на левој страни врши 
регистровање података о снимању, а са горње стране остаје стандардни опис скице 
испод кога се, словима величине 5 мм, уписује: "СНИМАЊЕ ПРОМЕНА ЗА ПОТРЕБЕ 
ИЗРАДЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 19__". 

Члан 108. 

Подаци о снимању уписују се у одговарајуће обрасце (записнике за поларно или 
ортогонално снимање), укоричене у свеске од по десет или 20 листова. 

Свеске се нумеришу од 1 до н. На свакој свесци исписује се: "СНИМАЊЕ 
ПРОМЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 19__". 

Члан 109. 

Уколико се снимање промена врши фотограметријском методом евидентиране 
промене у фази претходних радова се фотосигналишу на терену, а потом дешифрују на 
фотоскицама. Веза између индикационе скице и фотоскице остварује се тако што се на 
индикационој скици у уоквирени део љубичастим тушем уписује редни број промене из 
регистра снимања промена и  број случаја у броиоцу одвојени запетом и број фотоскице у 
имениоцу, а на фотоскици се уписује редни број промене из регистра снимања промена и 
број случаја у броиоцу одвојени запетом и број индикационе скице са које је преузет 
детаљ у имениоцу, црним тушем. 

5.4. Прикупљање описних података о непокретностима 

5.4.1. Списак кућних бројева 

Члан 110. 

Списак кућних бројева израђује се за подручје једне катастарске општине.  
Списак кућних бројева израђује у сарадњи са надлежним органом скупштине 

општине на основу постојећег списка кућа (ако постоји) и важећег акта о одређивању 
назива улица и тргова и додељивању кућних бројева. 

Кућним бројевима нумеришу се стамбени и пословни објекти, и резервишу кућни 
бројеви за неизграђене грађевинске парцеле предвиђене одговарајућим урбанистичким 
планом. 

Када се на подручју катастарске општине налазе два или више насељена места, 
израђује се јединствен списак кућних бројева по деловима за свако насељено место. 

Списак кућних бројева израђује се по деловима и у насељеном месту где постоје 
улице са називима. 

Списак кућних бројева израђује се по азбучном реду почетних слова назива улица 
посебно за парну, посебно за непарну страну. 

Ако у насељеном месту поред улица са називом, постоје и зграде изван тих улица, 
прво се израђују делови списка по улицама, а затим делови списка по деловима насеља 
(по азбучном реду њихових назива), односно за преостали део насеља за који постоји 
јединствена нумерација зграда од 1 до н. 

Члан 111. 

Списак кућних бројева израђује се на обрасцу "Списак кућних бројева",  прилог 16. 
У образац из става 1. овог члана прикупљени подаци уносе се на следећи начин: 
1. У колону 1 уноси се редни број уписа од 1 до н по улицама, односно у оквиру 

насељеног места у коме не постоје улице са називима, тако што се сваком 
кућном броју додељује посебан редни број. Последњи редни број истовремено 
означава укупан број кућних бројева у оквиру улице са називом (непарна и 
парна страна) или насељеног места. 



2. У колону 2 уноси се кућни број и број улаза (ако га има) и ако један кућни број 
обухвата више улаза. 

3. У колону 3 уноси се број спратова у згради, према фактичком стању на терену, 
рачунајући и поткровља, односно мансарде у којима постоје посебни делови 
зграде, тако што се уноси ознака П+1 до П+н, где је П ознака приземља, а 
бројеви од 1 до н означавају број спратова. 

4. У колону 4 уносе се подаци о лицу које је у поседу зграде, (презиме, име, име 
једног родитеља, односно назив правног лица, пребивалиште, односно седиште 
правног лица). Податак о пребивалишту, односно о седишту лица уноси се само 
у случају ако је пребивалиште, односно седиште тог лица, изван предметне 
зграде. Уколико је зграда у поседу више од три лица, тада се у ову рубрику 
уноси само начин коришћења зграде према Номенклатури. 

5. У колону 5 уноси се удео лица из тачке 4 овог става, (идеални делови: 1/1, 1/2, 
2/3 ...; реални делови: 25/65, 17/89 ...), осим у случају ако је зграда у поседу 
више од три лица. 

6. У колону 6 уносе се примедбе које се односе на уписе у колоне 2 до 5 и користи 
се по потреби (нпр. неизграђена грађевинска парцела). 

Члан 112. 

У насељеним местима у којима постоје називи улица задржавају се одређени кућни 
бројеви. За зграде и неизграђене грађевинске парцеле, које немају кућни број, тај број се 
одређује према кућном броју суседне зграде на следећи начин: 

1. за уличне зграде и неизграђене грађевинске парцеле које се налазе између два 
узастопна постојећа кућна броја - тако што се кућном броју претходне зграде 
дода мало слово по азбучном реду (а, б, в, ...); 

2. за остале уличне зграде - тако што се тој згради додели наредни кућни број у 
односу на кућни број претходне зграде, све док има слободних кућних бројева, а 
кад више нема слободних кућних бројева - на начин из тачке 1) овог става; 

3. за дворишне зграде - кућни број се одређује у облику разломка, тако што се у 
бројиоцу уписује кућни број уличне зграде на парцели, а у имениоцу бројеви од 
1 до н (1, 2, 3, ...), зависно од тога колико има дворишних зграда на парцели. 

Кућни бројеви у насељеним местима, односно у деловима насељених места, у 
којима не постоје улице са називима, одређују се од броја 1 до н, почев од улаза у 
насеље са пута највишег реда из правца седишта општине - идући редом у правцу 
главног пута кроз насеље, водећи рачуна о месним приликама.  

Означавање кућних бројева по одредбама претходног става врши се у сарадњи са 
представником насељеног места. 

Члан 113. 

Списак кућних бројева оверава надлежни орган скупштине општине. 

5.4.2. Прикупљање описних података о земљишту  

Члан 114. 

Описни подаци о земљишту (катастарским парцелама) су: начин коришћења, 
катастарска класа, бонитет, врста неплодности за неплодне површине (према 
номенклатури), потес или улица.  

На индикационим скицама и допунским скицама детаља се приликом прикупљања 
података врши нумерација посебних делова парцела.  

Под посебним деловима парцеле сматра се: земљиште под зградом или другим 
грађевинским објектом, делови парцеле који се користе на различите начине и делови 
парцеле који имају различите катастарске класе.  

Посебни делови парцела нумеришу се у оквиру парцеле од 1 до н, следећим 
редоследом: 

1. зграде (прво стамбене, па затим остале зграде) 



2. други грађевински објекти 

3. земљишта уз зграде (ограђена дворишта до 500 м2) 

4. културе по класама 

5. неплодна земљишта и земљишта посебне намене.    
Нумерисање посебних делова парцела се врши на скицама детаља или 

фотоскицима - црвеним тушем и на индикационој скици - црвеном оловком, арапским 
бројевима висине 2 мм, који су оријентисане ка северу, а уписују се у средини, а изузетно 
и са спољне стране посебног дела парцеле. 

Приликом ажурирања премера описни подаци о земљишту евидентирају се на 
допунским скицама или фотоскицама, а бројеви парцела и бројеви делова парцела се 
уписују и на индикационим скицама и на допунским скицама или фотоскицама. 

Код премера непокретности или обнове премера сви подаци се уписују на скицама, 
допунским скицама или фотоскицама. 

 

5.4.3. Прикупљање описних података о зградама, другим грађевинским објектима и 
њиховим посебним деловима 

Члан 115. 

Подаци који се прикупљају о зградама и другим грађевинским објектима су: кућни 
број, број дела парцеле под зградом или другим грађевинским објектом, број етажа, врста 
(начин коришћења према врсти делатности), носилац права, облик својине и удео. 

Подаци који се прикупљају о посебним деловима су: број посебног дела у оквиру 
зграде или другог грађевинског објекта, спрат, собност, корисна површина, начин 
утврђивања корисне површине, начин коришћења према врсти делатности, носилац 
права, облик својине и удео. 

Члан 116. 

Подаци се евидентирају у обрасцу "Подаци о зградама, другим грађевинским 
објектима и њиховим посебним деловима" (прилог 14), који се израђује за насељено 
место, по улицама, посебно за парну, посебно за непарну страну, а уколико нема улица 
са називима редом по кућним бројевима. Попуњени обрасци се слажу по азбучном реду 
почетног слова назива улица. 

Члан 117. 

Подаци о зградама, другим грађевинским објектима и њиховим посебним деловима 
уносе се у образац (прилог 14) на следећи начин: 

1. У колону 1 уноси се број катастарске парцеле на којој се налази зграда или 
други грађевински објекат. Редослед уписа парцела у ову колону одговара 
редоследу прикупљања података. Ако се зграда налази на више катастарских 
парцела, у ову колону уносе се бројеви свих парцела на којима се зграда 
налази. 

2. У колону 2 уноси се кућни број из постојећег списка кућа преузетог од 
надлежног органа скупштине општине или израђеног новог списка кућних 
бројева. 

3. У колону 3 се уноси број посебног дела парцеле под зградом или другим 
грађевинским објектом. 

4. У колоне 4 уноси се број етажа. 

5. У колону 5 уноси се начин коришћења према номенклатури и назив објекта 
уколико постоји. 

6. У колону 6 у следећи ред уноси се број посебног дела зграде или другог 
грађевинског објекта. Уколико посебни делови нису нумерисани врши се 
њихова нумерација од 1 до н почев од најниже етаже с лева на десно 
рачунајући у односу на улаз у зграду. Том приликом се израђује скица уз В-лист.  



7. У колону 7 уноси се ознака етаже према номенклатури. 

8. У колону 8 уноси се собност посебног дела, односно број просторија, према 
расположивој документацији, односно према наводу лица које поседује посебан 
део зграде, при чему се полусобом сматра соба чија је површина мања од 9 м2; 

9. У колону 9 уноси се корисна површина у квадратним метрима, а у колону 10 
начин утврђивања корисне површине према номенклатури. 

10. У колону 11 се уноси начин коришћења и врста делатности према 
номенклатури.  

11. У колону 12 уносе се подаци о носиоцу права на згради или другом 
грађевинском     објекту и њиховим деловима поштујући редослед уписа. 

12. У колону 13 уноси се знак за облик својине према номенклатури. 

13. У колону 14 уноси се удео лица уписаног у колони 12 у облику разломка (1/1, 
1/2, 2/3, 25/65, 17/89 ...). 

Подаци о посебним деловима зграда и других грађевинских објеката могу се 
преузети од јавних предузећа и других надлежних органа које воде евиденцију о њима. 
Преузети подаци се потом проверавају и допуњавају на терену. 

У случају, када се корисна површина утврђује мерењем на захтев и о трошку лица 
које поседује посебан део зграде, корисна површина је збир површина соба, полусоба, 
кухиње, купатила и других помоћних просторија (остава, гардероба и др.), ходника и 
степеништа унутар различитих етажа истог посебног дела зграде, с тим што се код 
обрачуна укупне површине узима:  

1. за лође - 75% површине; 

2. за наткривене балконе и терасе - 50% површине; 

3. за непокривене балконе и терасе - 25% површине; 

Члан 118. 

У случају кад се на основу података евидентираних на начин из претходног члана 
ове инструкције, не може са сигурношћу утврдити положај посебног дела зграде у оквиру 
зграде, израђује се скица уз В лист непокретности, према члану 14. Правилника о 
излагању на јавни увид података о непокретностима и правима на њима и утврђивању 
права на непокретностима у поступку излагања, Службени гласник РС, број 34/96. 

5.5.  Катастарско класирање и бонитирање земљишта 

Члан 119. 

Катастарско класирање земљишта врши се према Закону и Правилнику о 
катастарском класирању (”Службени гласник РС”, број 37/94). 

Катастарско класирање врше пољопривредни стручњаци Републичког геодетског 
завода. 

Члан 120. 

Бонитирање земљишта врши се према Закону и Правилнику о основи за 
бонитирање и мерилима за распоређивање замљишта у бонитетне класе и подкласе 
("Службени гласник РС", број 37/81). 

Одређивање бонитетних класа и бонитирање земљишта врше пољопривредни 
стручњаци Републичког геодетског завода. 

Члан 121. 

Појединачне промене катастарске културе, или класе за промењену културу, ради 
се у свему према одредбама Закона, чланови 50-56, 98, 99. и 105, као и према одредбама 
Правилника о катастарском класирању земљишта, чланови 22. - 28. и 34.) 



Члан 122. 

Промену класе земљишта истих култура, а које су настале као последица: 
одводњавања, наводњавања, поплава, засипа бујицама, активирања клизишта, процеса 
ерозије, мелиорација и другог, у свим случајевима из чл. 99. и 105. Закона, врши  
пољопривредни стручњак Републичког геодетског завода. 

Члан 123. 

У случајевима измене катастарских култура на већим површинама, где није могуће 
тачно применити одговарајуће класе истих култура суседног земљишта, промену врши 
пољопривредни стручњак Републичког геодетског завода. 

Измењене границе култура и класа снимају се приликом снимања промена.  

Члан 124. 

У случају да је обим промена катастарских култура знатан, врши се обнова 
катастарског класирања у складу са чл. 50-56 и 108. Закона и чл. 32. и 33. Правилника о 
катастарском класирању земљишта. 

6. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 125. 

У катастарским општинама у којима су започети радови на прикупљању података о 
непокретностима, а нису окончани до дана ступања на снагу ове инструкције могу се 
окончати на започети начин. Подаци који су неопходни за израду листова непокретности, 
а нису прикупљени морају се накнадно прикупити. 

Члан 126. 

Инструкција ступа на снагу од 14.10.1996. године 

ДИРЕКТОР 

Проф. др Душан С. Јоксић, дипл.геод.инж. 
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[IFARA I NAZIVA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S A D R @ A J  
 

I Na~in kori{}ewa zemqi{ta  
II Bonitetne klase i podklase zemqi{ta  
III Gra|evinsko i drugo zemqi{te  
IV Nosioci prava na nepokretnostima i vrste mati~nih brojeva  
V Vrste prava  
VI Oblik svojine  
VII Obim prava  
VIII Pravni status objekta  
IX Na~in kori{}ewa objekta  
X Na~in utvr|ivawa korisne povr{ine posebnih delova objekta  
XI Na~in kori{}ewa posebnih delova objekta  
XII Spratnost objekta  
XIII Sobnost posebnih delova objekta  
XIV Tereti i ograni~ewa  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

I  NA^IN KORI[]EWA ZEMQI[TA 
 
1. PLODNO ZEMQI[TE 
 
[ifra Naziv [ifra Naziv 

Wive Livade 

111 Wiva 1. klase 151 Livada 1. klase 
112 Wiva 2. klase 152 Livada 2. klase 
113 Wiva 3. klase 153 Livada 3. klase 
114 Wiva 4. klase 154 Livada 4. klase 
115 Wiva 5. klase 155 Livada 5. klase 
116 Wiva 6. klase 156 Livada 6. klase 
117 Wiva 7. klase 157 Livada 7. klase 
118 Wiva 8. klase 158 Livada 8. klase 

Vrtovi Pa{waci 

121 Vrt 1. klase 161 Pa{wak 1. klase 
122 Vrt 2. klase 162 Pa{wak 2. klase 
123 Vrt 3. klase 163 Pa{wak 3. klase 
124 Vrt 4. klase 164 Pa{wak 4. klase 
125 Vrt 5. klase 165 Pa{wak 5. klase 
126 Vrt 6. klase 166 Pa{wak 6. klase 
127 Vrt 7. klase 167 Pa{wak 7. klase 
128 Vrt 8. klase 168 Pa{wak 8. klase 

Vo}waci [ume 

131 Vo}wak 1. klase 171 [uma 1. klase 
132 Vo}wak 2. klase 172 [uma 2. klase 
133 Vo}wak 3. klase 173 [uma 3. klase 
134 Vo}wak 4. klase 174 [uma 4. klase 
135 Vo}wak 5. klase 175 [uma 5. klase 
136 Vo}wak 6. klase 176 [uma 6. klase 
137 Vo}wak 7. klase 177 [uma 7. klase 
138 Vo}wak 8. klase 178 [uma 8. klase 

Vinogradi Trstici i mo~vare 

141 Vinograd 1. klase 181 Trstik-mo~vara 1. klase 
142 Vinograd 2. klase 182 Trstik-mo~vara 2. klase 
143 Vinograd 3. klase 183 Trstik-mo~vara 3. klase 
144 Vinograd 4. klase 184 Trstik-mo~vara 4. klase 
145 Vinograd 5. klase 185 Trstik-mo~vara 5. klase 
146 Vinograd 6. klase 186 Trstik-mo~vara 6. klase 
147 Vinograd 7. klase 187 Trstik-mo~vara 7. klase 
148 Vinograd 8. klase 188 Trstik-mo~vara 8. klase 

 

  



 

2. NEPLODNO ZEMQI[TE 
 
[ifra Naziv 

Prirodno neplodne povr{ine 

201 Kr{ 
202 Jaruga 
203 Kamewar 
204 Vododerina 
205 Golet 
206 Sprud 
207 Izvor 
208 Potok 
209 Reka 
210 Prirodno jezero 
211 Ve{ta~ko jezero 
212 Duboka bara 
213 Vodopad 
214 [qunkovita suva re~na korita 
215 Buji~ni kamenito-{qunkoviti nanos 
249  Ostalo prirodno neplodno zemqi{te 

Ve{ta~ki stvorene neplodne povr{ine 
251 Povr{inski kop rudnika 
252 Majdan kamena 
253 Materijalni rov sa kamenito-{qunkovitom podlogom  
299 Ostalo ve{ta~ki stvoreno neplodno zemqi{te 

 

  



 

3. ZEMQI[TE POSEBNE NAMENE 
 
[ifra                      Naziv 

301 Javni park 
302 Gradske zelene povr{ine 
303 Botani~ka ba{ta 
304 Zoolo{ki vrt 
305 De~ije igrali{te 
306 Za{ti}eno arheolo{ko nalazi{te 
307 Deponija sme}a 
308 Deponija jalovine 
309 Pepeli{te 
310 Grobqe 
311 Rov 
312 Jaz 
313 Nasip 
314 Brana 
315 Kanal 
316 Odbrambena {uma uz nasip 
317 Kamp 
318 Hipodrom 
319 Streli{te 
320 Kupali{te 
321 Pijaca 
322 Va{ari{te 
350 Zemqi{te koje slu`i za vojne potrebe  

360 Zemqi{te pod zgradom i drugim objektom 

 Zemqi{te pod zgradama i drugim objektom je povr{ina na kojoj se nalazi 
zgrada ili drugi gra|evinski objekat koji slu`i osnovnoj delatnosti. 

370 Zemqi{te uz zgradu i drugi objekat 

 Zemqi{te uz objekat je zemqi{te koje slu`i za redovnu upotrebu tog 
objekta u okviru parcele (na primer: dvori{te, krug fabrike, {kolsko 
dvori{te i sl.) 

380 Gra|evinska parcela 
 Svrstavawe zemqi{ta u gra|evinsku parcelu vr{i se na zahtev korisnika 

koji je pribavio odobrewe za gradwu objekta na odre|enoj parceli u 
skladu sa zakonom. Ova {ifra zadr`ava se do geodetskog snimawa 
izgra|enog objekta. 

 

  



 

II  BONITETNE KLASE I PODKLASE ZEMQI[TA 
 
 

[ifra                        Naziv 
klase podklase  

1 0 Prva bonitetna klasa 
2 0 Druga bonitetna klasa 
2 1 Druga bonitetna klasa prva podklasa 
2 2 Druga bonitetna klasa druga podklasa 
3 0 Tre}a bonitetna klasa 
3 1 Tre}a bonitetna klasa prva podklasa 
3 2 Tre}a bonitetna klasa druga podklasa 
4 0 ^etvrta bonitetna klasa 
4 1 ^etvrta bonitetna klasa prva podklasa 
4 2 ^etvrta bonitetna klasa druga podklasa 
5 0 Peta bonitetna klasa 
5 1 Peta bonitetna klasa prva podklasa 
5 2 Peta bonitetna klasa druga podklasa 
6 0 [esta bonitetna klasa 
6 1 [esta bonitetna klasa prva podklasa 
6 2 [esta bonitetna klasa druga podklasa 
7 0 Sedma bonitetna klasa 
8 0 Osma bonitetna klasa 

 
 
 

III  VRSTA ZEMQI[TA 
 
[ifra                            Naziv  

1 Gradsko gra|evinsko zemqi{te 
2 Zemqi{te u gra|evinskom podru~ju 
3 Gra|evinsko zemqi{te izvan gra|evinskog podru~ja 
4 Poqoprivredno zemqi{te 
5 [umsko zemqi{te 
9 Ostalo zemqi{te 

 
Napomena : 
Podaci o zemqi{tu za {ifre "1", "2", "3" unose se u skladu sa zakonom kojim se 
ure|uje gra|evinsko zemqi{te, podaci o zemqi{tu za {ifru "4" u skladu sa zakonom 
kojim se ure|uje poqoprivredno zemqi{te, a podaci o zemqi{tu za {ifru "5" u 
skladu sa zakonom kojim se ure|uju {ume i {umsko zemqi{te. 
 
 

  



 

IV  NOSIOCI PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA 
 I VRSTE MATI^NIH BROJEVA 

1. PRAVNA LICA 
 
[ifra Naziv 
1110 Dr`avni organi i organizacije sa mati~nim brojem 
1120 Organi jedinica teritorijalne autonomije sa mati~nim brojem 
1130 Organi jedinica lokalne samouprave sa mati~nim brojem 
1140 Savezni organi i organizacije 
1200 Preduze}a sa mati~nim brojem 
1300 Ustanove sa mati~nim brojem 
1400 Radwe sa mati~nim brojem 
1500 Verske zajednice sa mati~nim brojem 
1600 Sportske organizacije sa mati~nim brojem 
1700 Dru{tvene organizacije i udru`ewa gra|ana sa mati~nim brojem 
1800 Politi~ke organizacije sa mati~nim brojem 
1900 Ostala pravna lica sa mati~nim brojem 
***1 Pravna lica sa privremenim identifikacionim brojem 

 
2. FIZI^KA LICA 
 
[ifra                    Naziv 
2000 Fizi~ka lica sa JMBG  
2001 Fizi~ka lica sa privremenim identifikacionim brojem 

Napomena: 
Za lica sa privremenim identifikacionim brojem, prilikom upisa se u {ifri na 
~etvrtom mestu umesto broja "0" stavqa broj "1" 
Na primer: 
 - preduze}e sa privremenim identifikacionim brojem ima oznaku "1201" 
 - fizi~ko lice sa privremenim identifikacionim brojem ima oznaku "2001" 

 
V  VRSTA PRAVA 

 
[ifra                 Naziv  

1 Svojina 
2 Pravo kori{}ewa 
3 Korisnik 
4 Dr`alac 

 

VI  OBLIK  SVOJINE 
 
[ifra                  Naziv  

1 Privatna 
2 Dr`avna 
3 Dru{tvena 
4 Zadru`na 
5 Me{ovita 
9 Drugi oblici 

  



 

VII OBIM PRAVA 
 
 
[ifra                   Naziv  

1 Celo pravo 
2 Idealni deo 
3 Realni deo 
4 Zajedni~ka svojina 

 
 

VIII  PRAVNI STATUS OBJEKTA 
 
 
[ifra                        Naziv  

1 Objekat izgra|en pre dono{ewa propisa o izgradwi objekta 
2 Objekat ima odobrewe za upotrebu 
3 Objekat ima odobrewe za gradwu, a nema odobrewe za upotrebu 
4 Objekat ima odobrewe za gradwu privremenog objekta 
5 Objekat izgra|en bez odobrewa za gradwu 

 
 

IX  NA^IN  KORI[]EWA OBJEKTA 
1. ZGRADE 
 
[ifra                           Naziv 

Stambene zgrade 

10010 Stambena zgrada za kolektivno stanovawe 
10011 Sama~ki hotel 
10012 Studentski dom 
10013 \a~ki internat 
10014 Porodi~na stambena zgrada 
10015 Vikend ku}a 

Poslovne zgrade 

10120 Zgrada elektroprivrede 
10220 Zgrada za proizvodwu i preradu ugqa 
10320 Zgrada za proizvodwu, preradu i transport nafte, derivata nafte i gasa 
10420 Zgrada za proizvodwu rude gvo`|a i crne metalurgije 
10520 Zgrada za proizvodwu ruda i preradu obojenih metala 
10620 Zgrada za proizvodwu i preradu nemetala 
10720 Zgrada metaloprera|iva~ke industrije 
10820 Zgrada ma{inogradwe 
10920 Zgrada brodogradwe 
11020 Zgrada za proizvodwu saobra}ajnih sredstava 
11120 Zgrada za proizvodwu elektri~nih ma{ina i aparata 
11220 Zgrada hemijske industrije 
11320 Zgrada za proizvodwu kamena, {qunka, peska i gra|evinskog materijala 
 

  



 

 
[ifra Naziv 
11420 Zgrada drvne industrije, industrije name{taja i prizvodwe papira 
11520 Zgrada tekstilne industrije 
11620 Zgrada industrije ko`e i krzna 
11720 Zgrada prehrambene industrije i proizvodwe pi}a 
11820 Zgrada za proizvodwu sto~ne hrane 
11920 Zgrada za proizvodwu i preradu duvana 
12020 Zgrada grafi~ke industrije  
12120 Zgrada ostalih industrijskih delatnosti 
12220 Zgrada poqoprivrede 
12320 Zgrada ribarstva 
12420 Zgrada {umarstva 
12520 Zgrada lova 
12620 Zgrada vodoprivrede 
12720 Zgrada gra|evinarstva 
12820 Zgrada `elezni~kog saobra}aja 
12920 Zgrada re~nog i jezerskog saobra}aja 
13020 Zgrada vazdu{nog saobra}aja 
13120 Zgrada drumskog saobra}aja 
13220 Zgrada industrijskog transporta 
13320 Zgrada PTT usluga 
13420 Zgrada trgovine 
13520 Zgrada ugostiteqstva 
13620 Zgrada turizma 
13720 Zgrada zanatstva i li~nih usluga 
13820 Zgrada komunalnih delatnosti 
13920 Zgrada finansijskih usluga 
14020 Zgrada tehni~kih usluga 
14120 Zgrada javne gara`e 
14220 Zgrada javnog skloni{ta 
14320 Zgrada poslovnih usluga 
14420 Zgrada nauke 
14520 Zgrada kulture 
14620 Zgrada telekomunikacija i informisawa 
14720 Zgrada osnovnog obrazovawa 
14820 Zgrada sredweg obrazovawa 
14920 Zgrada vi{eg obrazovawa 
15020 Zgrada visokog obrazovawa 
15120 Zgrada u funkciji ostalog obrazovawa 
15220 Zgrada za sport i fizi~ku kulturu 
15320 Zgrada zdravstva 
15420 Zgrada za socijanu za{titu 
15520 Zgrada za za{titu dece i omladine 
15620 Zgrada za za{titu odraslih i starih lica 
15720 Zgrada dr`avnih organa i organizacija 
15820 Zgrada jedinica teritorijalne autonomije 
15920 Zgrada jedinica lokalne samouprave 
16020 Zgrada dru{tvenih fondova 

  



 

 
[ifra                            Naziv 
16120 Zgrada privrednih i drugih udru`ewa 
16220 Zgrada politi~kih organizacija 
16320 Zgrada dru{tvenih organizacija i udru`ewa gra|ana 
16420 Zgrada diplomatsko-konzularnih predstavni{tava 
16520 Zgrada me|unarodnih organizacija 
16620 Zgrada stranih predstavni{tava 
16720 Zgrada srpske pravoslavne crkve 
16820 Zgrada rimokatoli~ke crkve 
16920 Zgrada islamske verske zajednice 
17020 Zgrada drugih verskih zajednica 
19920 Poslovna zgrada za koju nije utvr|ena delatnost 
  
10030 Stambeno-poslovna zgrada 
10050 Pomo}na zgrada 
 
2. DRUGI GRA\EVINSKI OBJEKTI 
 
[ifra                                Naziv 
20100 Objekat elektroprivrede 
Gra|evinski objekat elektroprivrede koji se posebno ozna~ava: 

20101 Hidrocentrala 
20102 Termocentrala 
20103 Trafo stanica 
20104 Nuklearni objekat 
 
20200 Objekat za proizvodwu i preradu ugqa 
20300 Objekat za proizvodwu, preradu i transport nafte, derivata nafte i gasa 
20400 Objekat za proizvodwu rude gvo`|a i crne metalurgije 
20500 Objekat za proizvodwu ruda i preradu obojenih metala 
20600 Objekat za proizvodwu i preradu nemetala 
20700 Objekat metaloprera|iva~ke industrije 
20800 Objekat ma{inogradwe 
20900 Objekat brodogradwe 
21000 Objekat za proizvodwu saobra}ajnih sredstava 
21100 Objekat za proizvodwu elektri~nih ma{ina i aparata 
21200 Objekat hemijske industrije 
21300 Objekat za proizvodwu kamena, {qunka, peska i gra|evinskog materijala 
21400 Objekat drvne industrije, industrije name{taja i prizvodwe papira 
21500 Objekat tekstilne industrije 
21600 Objekat industrije ko`e i krzna 
21700 Objekat prehrambene industrije i proizvodwe pi}a 
21800 Objekat za proizvodwu sto~ne hrane 
21900 Objekat za proizvodwu i preradu duvana 
22000 Objekat grafi~ke industrije  
22100 Objekat ostalih industrijskih delatnosti 
22200 Objekat poqoprivrede 

  



 

 
[ifra                              Naziv 

Gra|evinski objekat poqoprivrede koji se posebno ozna~ava: 
22201 Silos 
22300 Objekat ribarstva 

Gra|evinski objekat ribarstva koji se posebno ozna~ava: 

22301     Ribwak 
 
22400 Objekat {umarstva 
22500 Objekat lova 
22600 Objekat vodoprivrede 
22700 Objekat gra|evinarstva 
22800 Objekat `elezni~kog saobra}aja 

Gra|evinski objekat `elezni~kog saobra}aja koji se posebno ozna~ava: 

22801 @elezni~ka pruga 
22802 Industrijska pruga 
22803 @i~ara 
22804 Most `elezni~kog saobra}aja 
22805 Vijadukt `elezni~kog saobra}aja 
22806 Tunel `elezni~kog saobra}aja 
22807 Metro 
22808 @elezni~ka stanica 
 
22900 Objekat re~nog i jezerskog saobra}aja 

Gra|evinski objekat re~nog i jezerskog saobra}aja koji se posebno ozna~ava: 

22901 Pristani{te 
22902 Plovni kanal 
22903 Brodska prevodnica 
 
23000 Objekat vazdu{nog saobra}aja 

Gra|evinski objekat vazdu{nog saobra}aja koji se posebno ozna~ava: 

23001 Aerodrom 
23002 Heliodrom 
 
23100 Objekat drumskog saobra}aja 

Gra|evinski objekat drumskog saobra}aja koji se posebno ozna~ava: 

23101 Magistralni put 
23102 Regionalni put 
23103 Lokalni put 
23104 Nekategorisani put 
23105 Autobuska stanica 
23106 Ulica 
23107 Staza 
23108 Trg  
23109 Parking 
23110 Most drumskog saobra}aja 
 

  



 

 
 
[ifra                              Naziv 
23111 Pe{a~ki most 
23112 Nadvo`wak 
23113 Podvo`wak 
23114 Vijadukt drumskog saobra}aja 
23115 Tunel drumskog saobra}aja 
23116 Tunel za pe{ake 
 
23200 Objekat industrijskog transporta 
23300 Objekat PTT usluga 
23400 Objekat trgovine 
23500 Objekat ugostiteqstva 
23600 Objekat turizma 
23700 Objekat zanatstva i li~nih usluga 
23800 Objekat komunalnih delatnosti 
23900 Objekat finansijskih usluga 
24000 Objekat tehni~kih usluga 
24100 Objekat javne gara`e 
24200 Objekat javnog skloni{ta 
24300 Objekat poslovnih usluga 
24400 Objekat nauke 
24500 Objekat kulture 
24600 Objekat telekomunikacija i informisawa 

Gra|evinski objekat telekomunikacija i informisawa koji se posebno ozna~ava: 

24601 Relejna stanica 
24602 TV toraw 
24700 Objekat osnovnog obrazovawa 
24800 Objekat sredweg obrazovawa 
24900 Objekat vi{eg obrazovawa 
25000 Objekat visokog obrazovawa 
25100 Objekat ostalog obrazovawa 
25200 Objekat za sport i fizi~ku kulturu 

Gra|evinski objekat za sport i fizi~ku kulturu koji se posebno ozna~ava: 

25201 Stadion 
25202 Bazen 
 
25300 Objekat zdravstva 
25400 Objekat za socijanu za{titu 
25500 Objekat za za{titu dece i omladine 
25600 Objekat za za{titu odraslih i starih lica 
25700 Objekat dr`avnih organa i organizacija 
25800 Objekat jedinica teritorijalne autonomije 
25900 Objekat jedinica lokalne samouprave 
26000 Objekat dru{tvenih fondova 
26100 Objekat privrednih i drugih udru`ewa 
26200 Objekat politi~kih organizacija 

  



 

 
 
 
[ifra                        Naziv 
26300 Objekat dru{tvenih organizacija i udru`ewa gra|ana 
26400 Objekat diplomatsko-konzularnih predstavni{tava 
26500 Objekat me|unarodnih organizacija 
26600 Objekat stranih predstavni{tava 
26700 Objekat srpske pravoslavne crkve 
26800 Objekat rimokatoli~ke crkve 
26900 Objekat islamske verske zajednice 
27000 Objekat drugih verskih zajednica 
29900 Objekat drugih delatnosti 
Napomena: 
Za hale i podzemne gra|evinske objekte, prilikom upisa se u {ifri na ~etvrtom i 
petom mestu stavqa broj: 
- za hale: "98" 
- za podzemne gra|evinske objekte: "99" 
 
Na primer: - sportska hala ima oznaku "25298" 
             - podzemni gra|evinski objekat `elezni~kog saobra}aja ima 
               oznaku "22899" 

 
 

X NA^IN UTVR\IVAWA KORISNE POVR[INE 
POSEBNIH DELOVA OBJEKTA       

 
 
[ifra                                Naziv  

1 Iz upotrebne dozvole 
2 Iz zemqi{ne kwige 
3 Iz druge javne evidencije o nepokretnostima 
4 Iz evidencije javnih preduze}a i drugih organizacija koje vode evidenciju o 

posebnim delovim 
5 Iz ugovora o kupoprodaji 
6 Na osnovu merewa 
7 Nije utvr|eno 

 

  



 

XI  NA^IN KORI[]EWA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA 
 
 
[ifra                              Naziv 
3001 Stan 
  

Poslovni prostor 

3012 Poslovni prostor elektroprivrede 
3022 Poslovni prostor za proizvodwu i preradu ugqa 
3032 Poslovni prostor za proizvodwu, preradu i transport nafte, derivata nafte 

i gasa 
3042 Poslovni prostor za proizvodwu rude gvo`|a i crne metalurgije 
3052 Poslovni prostor za proizvodwu ruda i preradu obojenih metala 
3062 Poslovni prostor za proizvodwu i preradu nemetala 
3072 Poslovni prostor metaloprera|iva~ke industrije 
3082 Poslovni prostor ma{inogradwe 
3092 Poslovni prostor brodogradwe 
3102 Poslovni prostor za proizvodwu saobra}ajnih sredstava 
3112 Poslovni prostor za proizvodwu elektri~nih ma{ina i aparata 
3122 Poslovni prostor hemijske industrije 
3132 Poslovni prostor za proizvodwu kamena, {qunka, peska i gra|evinskog 

materijala 
3142 Poslovni prostor drvne industrije, industrije name{taja i prizvodwe papira
3152 Poslovni prostor tekstilne industrije 
3162 Poslovni prostor industrije ko`e i krzna 
3172 Poslovni prostor prehrambene industrije i proizvodwe pi}a 
3182 Poslovni prostor za proizvodwu sto~ne hrane 
3192 Poslovni prostor za proizvodwu i preradu duvana 
3202 Poslovni prostor grafi~ke industrije  
3212 Poslovni prostor ostalih industrijskih delatnosti 
3222 Poslovni prostor poqoprivrede 
3232 Poslovni prostor ribarstva 
3242 Poslovni prostor {umarstva 
3252 Poslovni prostor lova 
3262 Poslovni prostor vodoprivrede 
3272 Poslovni prostor gra|evinarstva 
3282 Poslovni prostor `elezni~kog saobra}aja 
3292 Poslovni prostor re~nog i jezerskog saobra}aja 
3302 Poslovni prostor vazdu{nog saobra}aja 
3312 Poslovni prostor drumskog saobra}aja 
3322 Poslovni prostor industrijskog transporta 
3332 Poslovni prostor PTT usluga 
3342 Poslovni prostor trgovine 
3352 Poslovni prostor ugostiteqstva 
3362 Poslovni prostor turizma 
3372 Poslovni prostor zanatstva i li~nih usluga 
3382 Poslovni prostor komunalnih delatnosti 
 

  



 

 
[ifra                                Naziv 
3392 Poslovni prostor finansijskih usluga 
3402 Poslovni prostor tehni~kih usluga 
3412 Poslovni prostor javne gara`e 
3422 Poslovni prostor javnog skloni{ta 
3432 Poslovni prostor poslovnih usluga 
3442 Poslovni prostor nauke 
3452 Poslovni prostor kulture 
3462 Poslovni prostor telekomunikacija i informisawa 
3472 Poslovni prostor obrazovawa 
3482 Poslovni prostor sredweg obrazovawa 
3492 Poslovni prostor vi{eg obrazovawa 
3502 Poslovni prostor visokog obrazovawa 
3512 Poslovni prostor ostalog obrazovawa 
3522 Poslovni prostor za sport i fizi~ku kulturu 
3532 Poslovni prostor zdravstva 
3542 Poslovni prostor za socijanu za{titu 
3552 Poslovni prostor za za{titu dece i omladine 
3562 Poslovni prostor za za{titu odraslih i starih lica 
3572 Poslovni prostor dr`avnih organa i organizacija 
3582 Poslovni prostor jedinica teritorijalne autonomije 
3592 Poslovni prostor jedinica lokalne samouprave 
3602 Poslovni prostor dru{tvenih fondova 
3612 Poslovni prostor privrednih i drugih udru`ewa 
3622 Poslovni prostor politi~kih organizacija 
3632 Poslovni prostor dru{tvenih organizacija i udru`ewa gra|ana 
3642 Poslovni prostor diplomatsko-konzularnih predstavni{tava 
3652 Poslovni prostor me|unarodnih organizacija 
3662 Poslovni prostor stranih predstavni{tava 
3672 Poslovni prostor srpske pravoslavne crkve 
3682 Poslovni prostor rimokatoli~ke crkve 
3692 Poslovni prostor islamske verske zajednice 
3702 Poslovni prostor drugih verskih zajednica 
3992 Poslovni prostor za koji nije utvr|ena delatnost 
 
3003 Gara`a 
 

  



 

XII  SPRATNOST OBJEKTA 
 
 
[ifra                        Naziv  
PO Podrum 
P1 Podrum prva eta`a 
P2 Podrum druga eta`a 
P3 Podrum tre}a eta`a 
P4 Podrum ~etvrta eta`a 
 ... 

SU Suteren 
PR Prizemqe 
NP Nisko prizemqe 
VP Visoko prizemqe 
ME Me|usprat 
01 Prvi sprat 
02 Drugi sprat 
03 Tre}i sprat 
04 ^etvrti sprat 
05 Peti sprat 
06 [esti sprat 
07 Sedmi sprat 
08 Osmi sprat 
09 Deveti sprat 
10 Deseti sprat 
11 Jedanaesti sprat 
 ... 

PK Potkrovqe 
K1 Potkrovqe prva eta`a 
K2 Potkrovqe druga eta`a 
 ... 

MA Mansarda 
 

  



 

XIII SOBNOST  POSEBNIH  DELOVA  OBJEKTA 
 
 
[ifra                     Naziv  

0.1 Jedna soba 
0.2 Dve sobe 
0.3 Tri sobe 
0.4 ^etiri sobe 
0.5 Pet soba 
0.6 [est soba 
0.7 Sedam soba 
0.8 Osam soba 
0.9 Garsowera 
1.0 Jednosoban stan 
1.5 Jednoiposoban stan 
2.0 Dvosoban stan 
2.5 Dvoiposoban stan 
3.0 Trosoban stan 
3.5 Troiposoban stan 
4.0 ^etvorosoban stan 
4.5 ^etvoroiposoban stan 
5.0 Petosoban stan 
5.5 Petoiposoban stan 
6.0 [estosoban stan 
6.5 [estoiposoban stan 
7.0 Sedmosoban stan 
7.5 Sedmoiposoban stan 
8.0 Osmosoban stan 
8.5 Osmoiposoban stan 
9.0 Devetosoban stan 
9.5 Devetoiposoban stan 
9.9 Desetosoban stan i vi{e 

 

  



 

XIV TERETI I OGRANI^EWA 
 
 
[ifra                           Naziv  

Stvarne i li~ne slu`benosti i odre|ena obligaciona prava 

111 Pravo prolaza  
112 Pravo va|ewa vode 
113 Pravo napajawa i ispa{e stoke 
114 Pravo naslawawa zgrade na susednu zgradu 
115 Pravo navo|ewa vode 
116 Pravo postavqawa nadzemnih vodova 
117 Pravo postavqawa podzemnih vodova 
118 Pravo plodou`ivawa 
119  Pravo upotrebe 
120 Hipoteka 
121 Pravo zakupa preko 10 godina 
122 Ugovorno pravo pre~e kupovine 
123 Pravo otkupa 
124 Pravo prekupa 

 
Zabele`be 

131 Zabele`ba postojawa ugovora o do`ivotnom izdr`avawu 
132 Zabele`ba maloletstva 
133 Zabele`ba starateqstva 
134 Zabele`ba li{avawa poslovne sposobnosti 
135 Zabele`ba pokretawa spora za utvr|ivawe prava na nepokretnosti 
136 Zabele`ba pokretawa spora za brisawe izvr{enog upisa 
137 Zabele`ba pokretawa postupka eksproprijacije 
138 Zabele`ba postojawa zabrane otu|ewa ili optere}ewa nepokretnosti 
139 Zabele`ba re{ewa o izvr{ewu 
140 Zabele`ba izvr{ivosti potra`ivawa 

 
Zabele{ke 

141 Objekat izgra|en bez dozvole 
142 Objekat izgra|en prekora~ewem ovla{}ewa iz dozvole 
143 Za objekat nije izdata upotrebna dozvola 
144 Za objekat izdata privremena dozvola sa rokom va`nosti do .... godine 

 
 
 
 

  



PRILOG BR. 2 (^LAN 10) 
 

 
 
 



S P I S A K 
parcela koje se pripajaju katastarskoj op{tini Vaqevo 

 
 
KO Ra|evo Selo 
Katastarskoj op{tini Vaqevo pripajaju se slede}e parcele iz KO Ra|evo Selo, i 
to: 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 890/7, 890/8, 890/9, 891/1, 891/2, 892, 893/3, 894/1, 
899, 908/1, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 908/6, 908/7, 908/8, 908/9, 908/10, 908/11, 908/12, 
909/1, 909/2, 909/3, 909/4, 909/5, 909/6, 909/7, 909/8, 909/9, 909/10, 909/11, 909/12, 909/13, 
910/1, 910/2, 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7, 910/8, 910/9, 910/10, 910/11, 910/12, 910/13, 
910/14, 910/15, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2, 912/3, 912/4, 912/5, 912/6, 912/7, 912/8. 
 
KO Popu~ke 
Katastarskoj op{tini Vaqevo pripajaju se slede}e parcele iz KO Popu~ke, i to: 
2065/1, 2065/2, 2066, 2069, 2112, 2113, 2114/1, 2114/2, 2115-2119, 2120/1, 2120/2, 2121, 
2122/1, 2122/2, 2122/3, 2122/4, 2122/5, 2122/6, 2122/7, 2122/8, 2122/9, 2122/10, 2122/11, 
2122/12, 2122/13, 2122/14, 2123/1, 2123/2, 2123/3, 2123/4, 2123/5, 2123/6, 2123/7, 2124/1, 
2124/2, 2125-2127, 2128/1, 2128/2, 2128/3, 2130/1, 2130/2, 2131/2, 2132/1, 2132/2, 2133, 
2134, 2135/1, 2135/2, 2135/3, 2135/4, 2136, 2137/1, 2137/2, 2138/1, 2138/2, 2138/3, 2138/4, 
2138/5, 2138/6, 2138/7, 2138/8, 2138/9, 2138/10, 2138/11, 2139-2142, 2143/1, 2143/2, 2143/3, 
2143/4, 2143/5, 2143/6, 2143/7, 2143/8, 2143/9, 2144, 2145, 2146/1, 2146/3, 2146/4, 2146/5, 
2146/6, 2146/7, 2146/8, 2146/9, 2146/10, 2147, 2148/1, 2148/2, 2149-2151, 2152/1. 
 
KO Buja~i} 
Katastarskoj op{tini Vaqevo pripajaju se slede}e parcele iz KO Buja~i}, i to: 
39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 
39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, 39/23, 39/24, 39/25, 39/26, 39/27, 39/28, 
39/29, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33, 39/34, 39/35, 39/36, 39/37, 39/38, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 
43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/16, 43/17, 
43/18, 43/19, 43/20, 43/21, 43/22, 43/23, 43/25, 43/26, 43/27, 43/28, 43/29, 43/30, 43/31, 
43/32, 43/33, 43/34, 43/35, 43/36, 43/37, 43/38, 43/39, 43/40, 43/41, 43/42, 43/43, 43/44, 
43/45, 43/46, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 50, deo 69/1, 
70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 75/1, 75/2, 
deo 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 81, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 
84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 
84/19, 84/20, 84/21, 84/22, 85/1, 85/2, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/6, 90/7, 90/8, 97/1, 
97/2, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, 97/18, 97/19, 97/20, 97/21, 
97/22, 97/23, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33, 98/1, 98/2, 
98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 98/13, 98/14, 98/15, 98/16, 530, 
deo 541, 549. 
 

 



PRILOG BR. 3 (^LAN 14) 

 
ZAPISNIK OME\AVAWA KATASTARSKE OP[TINE 

Republi~ki geodetski zavod 

O  P  I  S 

GRANI^NE BELEGE G R A N I C E  

 
Vrsta 
i wen 
broj 

  
 
 

 
 

Mesnog polo`aja 
 
 

 
 

Pravac 

 

 
 
Izme|u kojih se sopstvenika 

i kultura prote`e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  







PRILOG BR. 6 (^LAN 26) 

 
KOORDINATNI SISTEM BR. 6 

Trigonometrijske sekcije 
 
 

 
[rafirani list ima oznaku 6H15 

 
 
 
 
 
 
 

 



KOORDINATNI SISTEM BR. 7 
Trigonometrijske sekcije 

 

 
[rafirani list ima oznaku 7H29 

 
 
 
 
 
 

 



PRILOG BR 7 (^LAN 26) 
S P I S A K 

NAZIVA I OZNAKA TRIGONOMETRIJSKIH SEKCIJA 
 

 1. Nazivi trigonometrijskih sekcija po koordinatnim sistemima 
 

KOORDINATNI  
SISTEM BROJ 6 

KOORDINATNI 
SISTEM BROJ 7 

 

 
6J 

12 ^elebi}i 
13 ^ajni~e 
14 Gora`de 
15 Rogatica 
16 Sokolovi}i 
17 Han Pijesak 
18 Vlasenica 
19 Zvornik 
20 Kozluk 
21 Ugqevik 
 

6K 
12 Pqevqa 
13 Metaqka 
14 Rudo 
15 Vi{egrad 
16 @lijeb 
17 Srebrenica 
18 Qubovija 
19 Krupaw 
20 Loznica 
21 Jawa 
22 Bijeqina 
23 Sremska Ra~a 
 

6L 
10 Sto`er - 3 
11 Mataruge - 3 
12 Crqenice 
13 Mio~e 
14 Bijelo Brdo 
15 Vardi{te 
16 Beserovina 
17 Krwi}i 
18 Bukovica 
19 Tolisavac 
20 Zavlaka 
21 Petkovica 
22 Petkova~a 
23 Bogati} 
24 Martinci 
 
 
 
 

7A 
19 Sto`er - I 
20 Mataruge - I 
21 Zvijezd 
22 Priboj 
23 Uvac 
24 Kremna 
25 Bajina Ba{ta 
26 Strmovo 
27 Orovica 
28 Pecka 
29 Sipuqa 
30 Tekeri{ 
31 Dubqe 
32 Glu{ci 
33 La}arak 
 

7V 
18 Bijelo Poqe 
19 Gostun 
20 Brodarevo 
21 Prijepoqe 
22 Radoiwa 
23 Zlatibor 
24 Titovo U`ice 
25 Kadiwa~a 
26 Roga~ica 
27 Vujinova~a 
28 Ose~ina 
29 Koceqeva 
30 Vladimirci 
31 [abac 
32 Hrtkovci 
33 Sremska Mitrovica 
 

7S 
17 Ro`aj 
18 Suvi Do 
19 Bu|evo 
20 Sjenica 
21 Kladnica 
22 Kati}i 
23 Ariqe 
24 Po`ega 
25 Kosjeri} 
26 Ra`ana 
27 Vaqevo 

28 Divci 
29 Ub 
30 Skela 
31 A{awa 
32 Bu|anovci 

 
7D 

16 Vitomirica 
17 Bijela Crkva 
18 Tutin 
19 Melaje 
20 Duga Poqana 
21 Bela Stena  
22 Ivawica 
23 Lisa 
24 Gu~a 
25 ^a~ak 
26 Takovo 
27 Qig 
28 Lazarevac 
29 Stepojevac 
30 Obrenovac 
31 @eleznik 
32 Zemun 
33 Stara Pazova 
 

7E 
16 \urakovac 
17 Zubin Potok 
18 Grubeti}e 
19 Novi Pazar 
20 Ra{ka 
21 U{}e 
22 Studenica 
23 Kraqevo 
24 Mr~ajevci 
25 Bora~ 
26 Gorwi Milanovac 
27 Topola 
28 Aran|elovac 
29 Mladenovac 
30 Ripaw 
31 Beograd 
32 Pan~evo 
33 Debeqa~a 
34 Kova~ica 
 

 



7F 
19 Le{ak 
20 Suvo Rudi{te 
21 Jo{ani~ka Bawa 
22 Brezovica 
23 Vrwci 
24 Zakuta 
25 Kragujevac 
26 ^umi} 
27 Ra~a 
28 Smederevska Palanka 
29 Azawa 
30 Smederevo 
31 Kovin 
 

7G 
17 Podujevo 
18 Kur{umlijska Bawa 
19 @u~ 
20 Barbatovac 
21 Brus 
22 Stopawa 
23 Trstenik 
24 Rekovac 
25 Svetozarevo  
26 Bagrdan 
27 Lapovo 
28 Velika Plana 
29 Lozovik 
30 Po`arevac 
31 Dubravica 
32 Deliblato 
 

7N 
16 Ajkobila 
17 Lece 
18 Kosanica 
19 Kur{umlija 
20 Blace 
21 Ribarska Bawa 
22 Kru{evac 
23 Varvarin 
24 Para}in 
25 ]uprija 
26 Despotovac 
27 [etowe 
28 Petrovac 
29 Bo`evac 
30 Smoqinac 
31 Veliko Gradi{te 
32 Bela Crkva 

 
7I 

12 Kumanovo 
13 Pre{evo 

 
14 Bujanovac 
15 Kosovska Kamenica 
16 Sijarinska Bawa 
17 Lebane 
18 Bojnik 
19 Dubovo 
20 Prokupqe 
21 Greja~ 
22 Aleksinac 
23 Mozgovo 
24 Krivi Vir 
25 Sisevac 
26 Strmosten 
27 @agubica 
28 Ceremo{wa 
29 Ku~evo 
30 Golubac 
31 Po`e`eno 
 

7J 
12 Stracin 
13 Trgovi{te 
14 Ristovac 
15 Vrawe 
16 Vladi~in Han 
17 Grdelica 
18 Leskovac 
19 Brestovac 
20 Ni{ 
21 Lalinac 
22 Galibabinac 
23 Soko Bawa 
24 Boqevac 
25 Zlot 
26 Bor 
27 Vlaole 
28 Debeli Lug 
29 Dowi Milanovac 
30 Dobra 
 

7K 
13 Lesnica 
14 Qubata 
15 Besna Kobila 
16 Surdulica 
17 Predejane 
18 Vlasotince 
19 Dowa Koritnica 
20 Bela Palanka 
21 Svrqig 
22 Kwa`evac 
23 Mini}evo 
24 Grli{te 
25 Zaje~ar 

 
26 Sala{ 
27 Siloke 
28 Jabukovac 
29 Miro~ 
30 [trbac 
31 Tekija 
 

7L 
13 Bistar 
14 Bosilegrad 
15 Bo`ica 
16 Klisura 
17 Rakita 
18 Qubera|a 
19 Pirot 
20 Temska 
21 Kalna 
22 Aldinac 
23 Novo Korito 
24 Kompirica 
25 Halovo 
26 Bra}evac 
27 Negotin 
28 Prahovo 
29 Brza Palanka 
30 Kladovo 
31 \erdap 
 

7M 
17 Skrvenica 
18 Dimitrovgrad 
19 Krupac 
20 Gostu{a 
21 Topli Do 
29 Kobrovo 
30 Rikovo 
 

7N 
19 Dowi Krivodol 
20 Srebrna Glavica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







PRILOG BR. 10a (^LAN 61) 
 

 



PRILOG BR. 10b (^LAN 61) 
 

 

 



PRILOG BR. 10v (^LAN 61) 
 

 
 
 



PRILOG BR. 10g (^LAN 61) 
 

 

 



PRILOG BR. 10d (^LAN 61) 
 

 

 
 
 



                 PRILOG BR. 11a (^LAN 75) 

        ZAPISNIK SNIMAWA DETAQA POLARNOM METODOM  
Republi~ki geodetski zavod          ELEKTROOPTI^KI INSTRUMENT    Strana ______

Stanica 
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i.        
S. D. 
datum Vi

zu
rn

e 
ta
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e

Horizontalni 
ugao       

α

Zenitno 
odstojawe    

Z          

Kosa    
d'

Horiz.   
d

Vi
si

na
  

  
si

gn
al

a 
  

Visinska 
razlika  

Δ H' =      
d' cosz  

NADMORSKA 
VISINA

PRIMEDBA 
Instrument      
Situacija       

Grupa i dr.

o ' " o ' " +           Y           X      N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KOORDINATE

Du`ina



                PRILOG BR. 11b (^LAN 75) 

  ZAPISNIK SNIMAWA DETAQA POLARNOM METODOM  
Republi~ki geodetski zavod             AUTOREDUKCIONI   INSTRUMENT Strana ______

Stanica 
vis.inst.  

i.        
S. D. 
datum Vi

zu
rn

e 
ta

~k
e

Horizontalni 
ugao       

α

Odse~ak na 
letvi za 
du`ine   

h0             

h1             

ili     
h1  - h0       

Ko
ns

ta
nt

a 
za

  
  

 
vi

si
ne

Odse~ak na 
letvi za 
visine    

h0             

h1             

ili     
h2  - h0       

Horizon. 
odstojawe  

D =      
(h1  - h0) k

Visin. 
razlika 

Δ H'=     
(h2 -h0) c 

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

[ΔΗ']

NADMORSKA 
VISINA

PRIMEDBA 
Instrument      
Situacija       

Grupa i dr.

o ' " + +           Y           X      N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KOORDINATE



             PRILOG BR. 11v (^LAN 75) 

      ZAPISNIK SNIMAWA DETAQA POLARNOM METODOM  
Republi~ki geodetski zavod                  INSTRUMENT SA 3 KONCA Strana ______

Stanica 
vis.inst.  

i.        
S. D. 
datum Vi

zu
rn

e 
ta

~k
e

Horizontalni 
ugao       

α

Zenitno 
odstojawe   

Z         

g = gorwi 
konac  

.................. 
d = dowi 
konac

h = 
sred. 
konac  
(g+d)/2

Horizon. 
odstojawe  

D = Kl cos2α 
+ c cosα

Visin. 
razlika  

ΔΗ' = 1/2 
Kl sin2α + 

c sinα   
............. 

[ΔΗ]

NADMORSKA 
VISINA

PRIMEDBA 
Instrument     
Situacija      

Grupa i dr.

o ' " o ' " +           Y           X       N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KOORDINATE



PRILOG BR. 12 (^LAN 86)

ZAPISNIK SNIMAWA DETAQA ORTOGONALNOM METODOM

Republi~ki geodetski zavod      Strana: _______

Linija    S.D.  
Datum      
Prizma      
Grupa

Broj     
ta~ke

Koso    
merewe

Primedba           
(presek terena po liniji)  

1 2 3 4 5 6 7 10

APSCISA "d"

MERENA

m

REDUKOVANA

m

ORDINATA "U"

levo          desno

-  m                 +     m



PRILOG BR. 13 (^LAN 95) 
 

AZBU^NI PREGLED VLASNIKA, NOSILACA PRAVA KORI[]EWA I DR@ALACA NEPOKRETNOSTI 
Republi~ki geodetski zavod                                                                                                                                              Strana 
____   

 
 

NOSILAC PRAVA NA NEPOKRETNOSTI ADRESA 
 

Redni 
broj 

Mati~ni  
broj 

Prezime, ime, ime jednog roditeqa 
odnosno naziv 

Prebivali{te 
odnosno sedi{te 

Ulica Ku}ni 
broj 

Broj lista 
nepokret. 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

     
 
 

  

      
 
 

 

 
 
 

      

 
 
 

      



      PRILOG BR. 14 (^LAN 95)  

          PODACI O ZGRADAMA, DRUGIM GRA\EVINSKIM OBJEKTIMA I WIHOVIM POSEBNIM DELOVIMA  
REPUBLIKA SRBIJA
OP[TINA _________________
KO _______________________
ULICA (NASEQENO MESTO) ____________________  Strana _____

Prezime, ime, ime jednog roditeqa, 
prebivali{te i adresa, odnosno naziv, 

sedi{te i adresa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Podaci o zgradi odnosno drugom gra|evinskom objektu

Broj eta`a 

 K
u}

ni
 b

ro
j

B
ro

j 
po

se
bn

og
  
 

de
la

 p
ar

ce
le

 

Na~in kori{}ewa i 
naziv objekta

po
d 

ze
m
q
om

pr
iz

em
q
e

iz
na

d 
pr

iz
em

.

po
tk

ro
vq

e

Posebni delovi 
zgrade ili objekta

S
pr

at

S
ob

no
st

K
or

is
na

 p
ov

r{
in

a

N
a~

in
 u

tv
r|

iv
aw

a 
ko

ri
sn

e 
po

vr
{
in

e

Na~in 
kori{}ewa i 
delatnost

Broj 

os
no

vn
i

do
pu

ns
ki

Broj parcele

os
no

vn
i

po
d 

br
oj

NOSILAC PRAVA

 O
bl

ik
 s

vo
ji
ne

Ud
eo



PRILOG BR. 15 (^LAN 106) 
 

REGISTAR SNIMAWA PROMENA 
Republi~ki geodetski zavod 
Redni 
broj 

Broj 
parcele 

Broj 
indikacione 

skice 

Broj  
slu~aja 

Broj dopunske 
skice  ili 
fotoskice 

Broj i strana 
zapisnika det. 

snimawa 

Vrsta  
promene 

Primedba

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

   
 

     

   
 

     

  
 

      

  
 

      

 
 

       

 
 

       

     
 

   

   
 

     

   
 

     

 
 

       

 



      PRILOG BR. 16 (^LAN 111)

                      SPISAK KU]NIH BROJEVA          
Repubi~ki geodetski zavod Strana ___

R
ed

ni
 b

ro
j 

up
is

a

K
u}

ni
 b

ro
j

B
ro

j 
ul

az
a

S
pr

at
no

st
 

zg
ra

de

Lice u posedu zgrade              
Prezime, ime, ime jednog roditeqa 

prebivali{te i adresa, odnosno naziv 
sedi{te i adresa

U
de

o

Primedba

1 2 3 4 5 6


	Instrukcija za prikupljanje podataka o nepokretnostima.pdf
	1.  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
	2.  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА
	2.1. Обележавање граница катастарских општина
	2.2. Нумерисање граничних белега 
	2.3. Елаборат омеђавања
	2.4. Разграничење парцела и обележавање граничних тачака

	3. РАЗМЕРА И ПОДЕЛА НА ЛИСТОВЕ ПЛАНОВА
	3.1. Прегледна карта катастарске општине
	3.2. Разреди земљишта
	3.3. Картографска пројекција
	3.4. Подела на листове планова и скице детаља
	3.4.1. Тригонометријске секције
	3.4.2. Подела на листове плана размере 1:5000
	3.4.3. Подела на листове плана размере 1:2500
	3.4.4. Подела на листове плана размере 1:2000
	3.4.5. Подела на листове плана размере 1:1000
	3.4.6. Подела на листове плана размере 1:500
	3.4.7. Нумерисање листова планова
	3.4.8. Подела на скице детаља
	3.4.9. Допунске скице детаља


	4. МЕТОДЕ СНИМАЊА ДЕТАЉА
	4.1. Аерофотограметријска метода
	4.1.1. Аерофотограметријско снимање
	4.1.2. Фотосигнализација
	4.1.3. Фотолабораторијска обрада
	4.1.4. Идентификација и дешифрација

	4.2. Поларна метода
	4.3. Ортогонална метода 
	4.4. Детаљни нивелман

	5. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА
	5.1. Прикупљање података о носиоцима права на непокретностима
	5.2. Садржај и начин детаљног снимања непокретности   
	5.2.1. Снимање граница  
	5.2.2. Снимање зграда
	5.2.3. Снимање других грађевинских објеката
	5.2.4. Снимање вода 
	5.2.5. Снимање рељефа

	5.3. Снимање промена код ажурирања премера
	5.4. Прикупљање описних података о непокретностима
	5.4.1. Списак кућних бројева
	5.4.2. Прикупљање описних података о земљишту 
	5.4.3. Прикупљање описних података о зградама, другим грађевинским објектима и њиховим посебним деловима

	5.5.  Катастарско класирање и бонитирање земљишта

	6. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

	Spisak priloga.pdf
	Prilozi.pdf
	PR01.pdf
	Prilozi.pdf
	PR01.pdf
	PR02.pdf
	PR03.pdf
	PR04.pdf
	PR05.pdf
	PR06.pdf
	PR07.pdf
	PR08.pdf
	PR09.pdf
	PR10.pdf
	PR11A.pdf
	PR11B.pdf
	PR11C.pdf
	PR12.pdf
	PR13.pdf
	PR14.pdf
	PR15.pdf
	PR16.pdf





