
 На основу члана 181. тачка 12а) Закона о државном премеру и катастру 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 и 65/13), 

 

Директор Републичког геодетског завода доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског 

завода, („Службени гласник РС”, бр. 116/13, 5/14 – исправка и 8/14), у члану 2. 

после става 1. додају се нови став 2. и став 3,  који гласе: 

 „Обрачун висине таксе врши се сразмерно јединици мере (сат, метар, 

дециметарски квадрат и сл.), с тим да укупно обрачуната такса не може бити 

мања од прописане таксе за јединицу мере. 

 Ако се плаћање таксе врши из иностранства у страној валути, 

прерачунавање прописаног динарског износа у одговарајућу валуту врши се по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева.”  

 Досадашњи став 2. постаје став 4. 

 

Члан 2. 

 У члану 5. став 2. тачка 2), тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи: 

 „3) за услуге за које се висина таксе утврђује према сату, у ком случају се 

такса наплаћује пре уручења документа, односно пре саопштења обвезнику да  

је радња извршена.” 

 

Члан 3. 

 У члану 8. став 2. после тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи: 

„3) регистра промета непокретности, и то: 

(1) о врсти и подврсти прометоване непокретности; 

(2) о површини прометоване непокретности; 

(3) о датуму промета непокретности; 

(4) о валути и износу цене.”  

 

Члан 4. 

 После члана 11. додаје се члан 11а, који гласи:  

„11а 

 За услуге које Тарифом није утврђена висина таксе, такса се обрачунава 

према тарифном броју 40. тачка 14), односно тачка 15) Тарифе. 

 

Члан 5. 

             У Тарифи такси за пружање услуга, у тарифном броју 1. после тачке 3) 

додаје се тачка 3а), која гласи: 

 „ 

3а) AGROS RTK – Сервис за пољопривреду           

(1) Flat Rate (паушал) 1 месец 15.000 

(2) Flat Rate (паушал) 12 месеци  33.000 

” 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df96944%26action%3Dpropis%26path%3D09694401.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dispravka%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df96944%26action%3Dpropis%26path%3D09694401.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dispravka%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-


 Тач. 12), 13) и 14) бришу се. 

 У напомени додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

 „Када се користи активна геодетска референтна основа из тачке 1) 

подтачка (5) и тачке 2) овог тарифног броја, за сваки следећи ГПС пријемник, 

по једном корисничком налогу, обрачунава се висина таксе на начин да се 

висина таксе претходно регистрованог ГПС пријемника множи са 

коефицијентом 0,9. 

 Од 11-тог ГПС пријемника па на даље, по једном корисничком налогу, 

обрачунава се висина таксе која је обрачуната за 10-ти ГПС пријемник.” 

 

Члан 6. 

 Тарифни број 2. мења се и гласи: 

„Тарифни број 2. 

ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА О ТАЧКАМА 

ГЕОДЕТСКЕ ОСНОВЕ 

Јединица мере Висина таксе 

1) Просторна референтна мрежа Републике  

 Србије 

Тачка        1.500  

2) Просторне локалне референтне мреже Тачка 1.500 

3) Државна тригонометријска мрежа Тачка 1.000 

4) Градске тригонометријске мреже Тачка 1.000 

5) Полигонометријске, полигонске, линијске 

и мреже оријентационих (везних) тачака:  

  

(1) за координате x, y Тачка 388 

(2) за надморску висину  Тачка 129 

(3) за опис положаја Тачка 97 

6) Државне нивелманске мреже Тачка  850 

7) Градске нивелманске мреже Тачка  850 

8) Основна гравиметријска мрежа Тачка   4.500 

 НАПОМЕНА:  

 Координате за тражену тачку геодетске основе издају се у свим датумима 

у којима је тачка срачуната.” 

 

Члан 7. 

 После тарифног броја 2. додаје се тарифни број 2а, који гласи: 

„Тарифни број 2а 

ОБРАДА ПОДАТАКА Јединица мере Висина таксе 

1) Трансформација координата ETRF2000-GK 

за тачке геодетских мрежа (7P+GRID) 

Тачка 100 

2) Трансформација координата ETRF2000-GK 

за граничне (детаљне) тачке (7P+GRID) 

Тачка 10 

3) Рачунање ундулације геоида за тачке 

геодетских мрежа (SQM2011) 

Тачка 80 

4) Рачунање ундулације геоида за граничне 

(детаљне) тачке (SQM2011) 

Тачка  

8 

5) Коришћење софтвера за трансформацију 

координата ETRF2000-GK и рачунање 

ундулације геоида из геоидног модела 

(SQM2011)  

 

 

 

12 месеци 

 

 

 

15.000 

” 

 

 



Члан 8. 

  У тарифном броју 6. тачка 4) подтачка (2), у колони – Висина таксе, 

број: „150” замењује се бројем: „200”. 

  Тачка 5) мења се и гласи: 

  „ 

5) Уверење о идентификацији катастарске 

парцеле у односу на претходни премер 

          

       (1) за једну катастарску парцелу Катастарска 

парцела 

600 

       (2) за сваку следећу катастарску  парцелу Катастарска 

парцела 

250 

                                                                                                                                        ” 

 После тачке 5) додаје се тачка 6), која гласи: 

  „ 

6) Уверење о удаљености објекта у којем се 

приређују игре на срећу од зграде образовних 

установа (основних и средњих школа) 

 

Уверење 

        

2.000 

                                                                                                                                        ” 

Члан 9. 

 У тарифном броју 7. тачка 2) подтачка (1), у колони – Висина таксе, број: 

„200” замењује се бројем: „300”. 

У подтачки (2), у колони – Висина таксе, број: „100” замењује се бројем: 

„200”. 

 

Члан 10. 

 У тарифном броју 8. тачка 6) мења се и гласи: 

  „ 

6) Промена настала изградњом гараже 

површине до 30 m² или помоћног објекта 

површине до 50 m², са уписом имаоца права 

на гаражи, односно помоћном објекту 

        

 

Објекат 

        

 

5.000 

 ” 

 У тачки 21) после речи: „дужник,” додајe се реч: „непокретност,”. 

 После тачке 21) додаје се тачка 22), која гласи: 

 „ 

22) Промена података о уписаном објекту, 

односно посебном делу објекта (намена, 

површина, структура) 

Објекат/посебан 

део објекта 

        

800 

” 

 У напомени после става 4. додају се нови ст. 5. и 6. и ст. 7. и 8, који 

гласе: 

 „У износ таксе из тачке 18) подтачка (3) овог тарифног броја урачунати 

су и трошкови евентуалног брисања претходно уписане забележбе која се 

односи на правни статус објекта. 

 Ако се ради обезбеђења једног потраживања хипотека уписује на више 

непокретности, без обзира да ли припадају истом или различитим власницима, 

ради се о једној (заједничкој) хипотеци, у смислу тачке 15) овог тарифног броја. 

 Ако се хипотека уписује ради обезбеђења потраживања која су настала 

из више правних послова – уговора, а која су кумулативно повезана тако да 

хипотека не може престати ако се намири само једно од тих потраживања, већ 

сва потраживања морају бити намирена у потпуности, ради се о једној   

хипотеци, у смислу тачке 15) овог тарифног броја. 



 Ако се хипотеком обезбеђује више самосталних, независних 

потраживања ради се о више хипотека.” 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 9. и 10. 

 

Члан 11. 

 У тарифном броју 9. тачка 3) брише се. 

 У тачки 4), у колони – Висина таксе, број: „60” замењује се бројем: „10”. 

 У тачки 5), у колони – Висина таксе, број: „30” замењује се бројем: „5”. 

 У тачки 6), у колони – Висина таксе, број: „50” замењује се бројем: „7”. 

 У напомени додаје се нови став 1, који гласи. 

 „Уверење из тачке 1) овог тарифног броја садржи и податке о 

евентуалним променама назива улице, односно трга и кућног броја.” 

 Досадашњи став 1. постаје став 2. 

 

Члан 12. 

 У тарифном броју 11. додаје се напомена, која гласи:  

 „НАПОМЕНА:  

Под заменом, у смислу овог тарифног броја, подразумева се израда нове 

таблице и означавање зграде кућним бројем.” 

 

Члан 13. 

 Тарифни број 12. мења се и гласи: 

„Тарифни број 12. 

ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА Јединица мере Висина таксе 

Границе просторних јединица, у дигиталном 

облику: 

  

1) за Републику  Полигон 3.250 

2) за аутономну покрајину Полигон 1.300 

3) за управни округ Полигон 970 

4) за катастарски срез Полигон 650 

5) за град Полигон 650 

6) за општину Полигон 390 

7) за насеље Полигон 40 

8) за катастарску општину Полигон 40 

9) за месну заједницу Полигон 30 

10) за статистички круг Полигон 20 

11) за пописни круг Полигон 10 

12) за границе свих општина, управних       

округа и аутономних покрајина у       

Републици 

Република 53.400 

13) за границе свих просторних јединица        

у Републици   

Република 333.300 

14) за границе свих просторних јединица        

у аутономној покрајини  

АП 134.300 

15) за границе свих просторних јединица        

у управном округу 

Управни округ 100.000 

16) за границе свих просторних јединица        

у општини 

Општина 40.000 

17) за границе управних округа Тема 10.000 

18) за границе катастарских срезова Тема 26.000 

19) за границе градова Тема 9.000 



20) за границе општина Тема 37.000 

21) за границе насеља Тема 66.500 

22) за границе катастарских општина Тема 82.000 

23) за границе месних заједница Тема 55.000 

24) за границе статистичких кругова Тема 120.000 

25) за границе пописних кругова Тема 180.000 

                                                                                                                                        ” 

Члан 14. 

 У тарифном броју 18. тачка 1) подтачка (1), тачка 2) подтачка (1), тачка 

3) подтачка (1), тачка 4) подтачка (1), тачка 5) подтачка (1), тачка 6) подтачка 

(1), тачка 7) подтачка (1),  тачка 8) подтачка (1), тачка 9) подтачка (1), реч: „до” 

замењује се речима: „мање или једнаке”. 

У тачки 1) подтачка (3), тачки 2) подтачка (3), тачки 3) подтачка (3), 

тачки 4) подтачка (3), тачки 5) подтачка (3), тачки 6) подтачка (3), тачки 7) 

подтачка (3),  тачки 8) подтачка (3), тачки 9) подтачка (3), речи: „од 20 до 40 

cm” замењују се речима: „веће од 20 cm”. 

 

Члан 15. 

 У тарифном броју 19. тачка 1) подтачка (1), тачка 2) подтачка (1), тачка 

3) подтачка (1), тачка 4) подтачка (1), тачка 5) подтачка (1), тачка 6) подтачка (1) 

реч: „до” замењује се речима: „мање или једнаке”. 

У тачки 1) подтачка (3), тачки 2) подтачка (3),  тачки 3) подтачка (3), 

тачки 4) подтачка (3), тачки 5) подтачка (3), тачки 6) подтачка (3) речи: „20 до 

40 cm” замењују се речима: „веће од 20 cm”. 

 

 Члан 16. 

 У тарифном броју 21. назив колоне − ИЗДАВАЊЕ ОСНОВНЕ 

ДРЖАВНЕ КАРТЕ (ОДК) И ТОПОГРАФСКИХ КАРАТА мења се и гласи:   

 „ИЗДАВАЊЕ ОСНОВНЕ ДРЖАВНЕ КАРТЕ (ОДК), ТОПОГРАФСКИХ 

КАРАТА И ОСНОВНОГ ТОПОГРАФСКОГ МОДЕЛА (ОТМ)”.   

После тачке 4. додају се тач. 5) и 6), које гласе:  

„ 

5) Основни топографски модел за размеру 

    1:5000 (векторски облик) 

  

    (1) све теме km
2
 4.540 

    (2) тема Рељеф km
2
    770 

    (3) тема Објекти km
2
 1.000 

    (4) тема Саобраћај km
2
 1.000 

    (5) тема Хидрографија 

     

km
2
   770 

    (6) тема Земљишни покривач km
2
     590 

    (7) тема Географска и друга имена и           

ознаке 

km
2
     410 

6) Основни топографски модел за размеру 

1:20 000 (векторски облик) 

  

    (1) све теме km
2
 725 

    (2) тема Рељеф km
2
 123 

    (3) тема Објекти km
2
 160 

    (4) тема Саобраћај km
2
 160 

    (5) тема Хидрографија km
2
 123 

    (6) тема Земљишни покривач km
2
 94 



    (7) тема Географска и друга имена и ознаке km
2
 65 

” 

Члан 17. 

            После тарифног броја 38. додају се тарифни број 38а и наслов изнад 

њега, који гласе: 

 

 „7а РЕГИСТАР ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Тарифни број 38а 

ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА Јединица мере Висина таксе 

Извештај о оствареним купопродајама 

непокретности 

 

Подручје 

 

  600 

                                                                                                                                        ” 

Члан 18. 

У тарифном броју 39. тач. 1), 2) и 3) мењају се и гласе: 

  „ 

1) Комасациона процена земљишта Сат 1.900 

2) Катастарско класирање земљишта Сат 1.500 

3) Бонитирање земљишта Сат 1.400 

” 

Члан 19. 

У тарифном броју 40. тачка 3) подтачка (1) мења се и гласи: 

  „ 

     (1) локација до 5 ha ha 800 

” 

У тачки 4) подтач. (1) и (2) мењаjу се и гласе:  

  „ 

     (1) катастарски премер Сат 1.950 

     (2) комасациони премер и уређење 

земљишне територије комасацијом 

 

Сат 

 

1.950 

” 

После подтачке (2) додаје се подтачка (3), која гласи: 

„ 

     (3) топографски премер Сат 1.950 

” 

У тачки 5) после подтачке (2) додаје се подтачка (3), која гласи: 

 „  

     (3) топографски премер ha 400 

” 



Члан 20. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2015. 

године. 

 

 

 

 

01 број 43-5/13-1 

У Београду, 29. октобра 2014. године 

 

 

           ДИРЕКТОР                    

                                  

                                                                                  Зоран Крејовић, дипл. геод. инж. 


