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РЕПУБЛИКА СРБИЈА     

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД     

______________ године     

Б е о г р а д     

   

ЗАПИСНИК 
О УТВРЂИВАЊУ КАТАСТАРСКЕ КУЛТУРЕ И КЛАСЕ ЗЕМЉИШТА 

по предмету ______ број __________________, од ______________ године 

Својим захтевом код СКН - _____ _________________________, од _________ године, странка __________________________, из 
________________________, обратила се ради утврђивања катастарске културе и класе земљишта на кп. број _________ у ко. 
___________________________________. Захтев странке прослеђен је 
____________________________________________________________________, под _____ број __________________ од ______________ 
године. 

Дана ______________ године извршен је стручни увиђај, на лицу места, од стране стручног лица Републичког геодетског завода, дипл. 
инж. ____________________. Идентификацију предметне парцеле обавило је овлашћено лице СКН - 
_______________________________________________, а увиђају је присуствовала и странка, опуномоћеник, 
_________________________________________, о чему је сачињен и Теренски записник о увиђају, који је саставни део овог записника. 

На основу детаљног рекогносцирања, опсервације, идентификације и стручног увиђаја, на предметној-им парцели-ама, а сходно Закону о 
пољопривредном земљишту, чл. 45., 52. и 114. Закона о државном премеру и катастру, Закону о планирању и изградњи, Правилнику за 
катастарско класирање и бонитирање земљишта, __________________________________________, Основи катастарског класирања 
земљишта за катастарски срез _______________________, прегледу површина и катастарског прихода по културама и класама и 
неплодним површинама за ко. ____________________ и распону класа за утврђене културе, земљишта предметне-их парцеле-а користе 
се на начин који је приказан у следећем табеларном прегледу: 



Катастарска парцела 
број 

Стање пре увиђаја Стање после увиђаја 

Култура и класа Површина (hа) Култура и класа Површина (hа) 

               

               

               

Потребно је да СКН - ___________________________, на основу Записника о утврђивању катастарске културе и класе земљишта, донесе 
решење и изврши промену катастарске културе и класе земљишта за предметну-е парцелу-е у катастарском операту. 

По добијању решења надлежног органа о плаћеној накнади за промену начина коришћења пољопривредног земљишта, странка може 
поднети захтев СКН - ___________________________________, за провођење промене катастарске културе и класе предметне-их 
парцеле-а у катастарском операту. 

Саставни део записника су: 

1. Копија плана, 
2. Теренски записник о увиђају број _______________ 
3. Теренски опис педолошког профила број __________ 

   Увиђај извршио: 

   __________________________ дипл. инж. 

Оверава: 

Дипл. инж. __________________________ 

Доставити:  

- архиви 

- СКН - _____________________ 

- странци __________________________________________________ 
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