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III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-276/12
16. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

429
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 10. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породицe, омладинe
и спортa (организациони код 3710001) на План утрошка
средстава, за период 1. јануар - 31. март 2012. године, у
укупном износу од 3.450,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- 415200 - текући грант за пројекат Мале
олимпијске игре .............................................3.450,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-291/12
10. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

430
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 28. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
члана 81. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), Влада Републике Српске, на сједници од 16. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И
ТУРИЗМА

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству
трговине и туризма.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-298/12
16. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

431
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
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118/08), а у вези са чланом 81. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) и чланом 28. став 2. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 16. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА
ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за геолошка истраживања.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-269/12
16. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

432
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 19. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07) члана 102.
став 1. тачка д) Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, број
134/11), Влада Републике Српске, на сједници од 16. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС ПЛАНА
И ПРОГРАМА РАДА ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ

I
Влада Републике Српске сагласна је са Анексом Плана
и програма рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2012. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-270/12
16. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

433
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 173. став 2. Закона о премјеру и катастру
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12), Влада Републике Српске, на сједници од
16. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА
И ПРУЖАЊА УСЛУГА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА
ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

I
Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.
II
Висина накнаде за коришћење података утврђује се
сљедећим износима:
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а) За координате, коте и опис положаја геодетских тачака - по једној тачки:
1) астрономско-геодетска, гравиметријска, тригонометријска, референтна тачка или тачка посебне градске мреже:
- за координате................................................................7 КМ
- за коту ...........................................................................5 КМ
- за опис положаја ..........................................................5 КМ
2) полигонометријска или везна тачка:
- за координате................................................................5 КМ
- за коту ...........................................................................3 КМ
- за опис положаја ..........................................................3 КМ
3) полигонска или линијска тачка:
- за координате................................................................3 КМ
- за коту ...........................................................................2 КМ
- за опис положаја ..........................................................3 КМ
4) репер
- за коту ...........................................................................5 КМ
- за опис положаја ..........................................................3 КМ
5) тачка грађевинске или регулационе линије:
- за координате................................................................5 КМ
6) детаљна тачка:
- за координате................................................................1 КМ
б) За коришћење сервиса СРПОС-а утврђује се накнада, и то:
1) СРПОС РТК - позиционирање примјеном кинематичке
методе:
- по започетој минути ...............................................0,20 КМ
- 10 часова .....................................................................30 КМ
- 20 часова .....................................................................50 КМ
- 50 часова ...................................................................150 КМ
- паушал - један мјесец ..............................................250 КМ
- паушал - два мјесеца ...............................................350 КМ
- паушал - три мјесеца ...............................................450 КМ
- паушал - четири мјесеца .........................................550 КМ
- паушал - пет мјесеци ...............................................650 КМ
- паушал - шест мјесеци ............................................750 КМ
- паушал - 12 мјесеци...............................................1000 КМ
2) СРПОС ДГПС - позиционирање примјеном диференцијалне методе:
- по започетој минути ...............................................0,15 КМ
- 10 часова .....................................................................20 КМ
- 20 часова .....................................................................40 КМ
- 50 часова ...................................................................100 КМ
- паушал - један мјесец ..............................................200 КМ
- паушал - два мјесеца ...............................................300 КМ
- паушал - три мјесеца ...............................................400 КМ
- паушал - четири мјесеца .........................................500 КМ
- паушал - пет мјесеци ...............................................600 КМ
- паушал - шест мјесеци ............................................700 КМ
- паушал - 12 мјесеци...............................................1000 КМ
3) СРПОС РТК - накнадна обрада интервал испод 30 секунди по сату ................................................................22 КМ
4) СРПОС ДГПС - накнадна обрада интервал од 30 секунди и већи по сату..........................................................13 КМ
5) СРПОС РТК - генерисање и достављање RINEX фајлова по сату.......................................................................28 КМ
6) СРПОС ДГПС - генерисање и достављање RINEX фајлова по сату...................................................................17 КМ
7) СРПОС ДГПС - генерисање и достављање RINEX фајлова по сату...................................................................33 КМ
8) СРПОС ДГПС - генерисање и достављање архивираних RINEX фајлова по сату ........................................19 КМ
9) Аутоматска накнадна обрада:
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- СРПОС ГПС RINEX 30 сец., пет перманентних станица,
прецизне ефемериде по сату .......................................13 КМ
- СРПОС ГПС RINEX 30 сец. различити од 30 сец., додатно по сату...................................................................1 КМ
- СРПОС ГПС RINEX 30 сец., више од пет перманентних
станица, додатно по сату ...............................................1 КМ
- СРПОС ГПС RINEX брзе или ултра брзе ефемериде, додатно по сату...................................................................1 КМ
10) комплетан извјештај о коришћењу СРПОС мреже по
захтјеву корисника на мјесечном нивоу.....................63 КМ
11) трансформација координата web апликацијом по геодетској тачки.................................................................13 КМ
12) програм за трансформацију координата,
на CD .............................................................................96 КМ
13) висина накнаде под б) ове тачке односи се на један
ГПС пријемник
14) накнада под б) ове тачке ће се до 1. јануара 2013. године наплаћивати у износу од 20% од прописане накнаде
в) За копије геодетских планова у аналогном облику:
1) хоризонтална представа за лист детаља са архивског
оригинала:
- за размјеру 1:500 ........................................................53 КМ
- за размјеру 1:1000 и 1:1562,5 ...................................67 КМ
- за размјеру 1:2500 и 1:3125 ......................................87 КМ
- за размјеру 1:5000 и 1:6250 ......................................93 КМ
2) висинска представа за лист детаља са архивског оригинала:
- за размјеру 1:500 ........................................................33 КМ
- за размјеру 1:1000 ......................................................43 КМ
- за размјеру 1:2500 ......................................................53 КМ
- за размјеру 1:5000 ......................................................60 КМ
3) хоризонтална и висинска представа за лист детаља са
архивског оригинала:
- за размјеру 1:500 ........................................................87 КМ
- за размјеру 1:1000 ....................................................110 КМ
- за размјеру 1:2500 ....................................................140 КМ
- за размјеру 1:5000 ....................................................153 КМ
4) хоризонтална представа по започетом хектару са радног оригинала:
- за размјеру 1:500 ..........................................................7 КМ
- за размјеру 1:1000 и 1:1562,5 .....................................5 КМ
- за размјеру 1:2500 и 1:3125 ........................................3 КМ
- за размјеру 1:5000 и 1:6250 ........................................1 КМ
5) хоризонтална и висинска представа по започетом хектару са радног оригинала:
- за размјеру 1:500 ........................................................12 КМ
- за размјеру 1:1000 ........................................................7 КМ
- за размјеру 1:2500 ........................................................5 КМ
- за размјеру 1:5000 ........................................................1 КМ
6) хоризонтална и висинска представа са планова за посебне потребе - по започетом хектару:
- за размјеру 1:500 ..........................................................7 КМ
- за размјеру 1:1000 ........................................................5 КМ
- за размјеру 1:2500 ........................................................3 КМ
- за размјеру 1:5000 ........................................................1 КМ
7) прегледни планови (основ за израду катастра водова)
по започетом хектару:
- за размјеру 1:500 ..........................................................5 КМ
- за размјеру 1:1000 ........................................................5 КМ
- за размјеру 1:2500 ........................................................3 КМ
- за размјеру 1:5000 ........................................................1 КМ
8) планови водова и подземних објеката са једном врстом
вода - по започетом хектару:
- за размјеру 1:500 ..........................................................7 КМ
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- за размјеру 1:1000 ........................................................6 КМ
- за размјеру 1:2500 ........................................................5 КМ
- за размјеру 1:5000 ........................................................1 КМ
9) планови водова и подземних објеката са двије или више врста водова - по започетом хектару:
- за размјеру 1:500 ........................................................12 КМ
- за размјеру 1:1000 ........................................................7 КМ
- за размјеру 1:2500 ........................................................5 КМ
- за размјеру 1:5000 ........................................................1 КМ
10) план парцеле са радног оригинала за све размјере парцела:
- за једну парцелу са подацима о кориснику, површини,
култури и класи ............................................................13 КМ
- за сваку сљедећу парцелу још по...............................3 КМ
- за упис граничара - по граничару ..............................1 КМ
- за непуне листове детаља под в) ове тачке накнада се
плаћа сразмјерно површини под детаљем, заокружено на
¼ дијела, ½ дијела или ¾ дијела од накнаде за цијели
лист
- за други и сваки даљи примјерак копије плана под в) ове
тачке плаћа се накнада у износу од 50% накнаде прописане за први примјерак
- у накнаду под в) ове тачке нису урачунате накнаде за репродукцију копије са оригинала (копије, материјал, дискете и др.) који се посебно исказују и наплаћују
г) За копије геодетских планова у дигиталном (векторском) облику:
1) за копије скенираних и геореференцираних аналогних
планова, као и за копије растерских слика дигиталног
плана, обрачунавају се накнаде утврђене под в) подт. од
1) до 10) ове тачке
2) за копију података дигиталног катастарског и геодетског плана на дигиталном медију утврђује се накнада увећана за 100% у односу на накнаду под в) подт. од 1) до
10)
3) уколико обвезник накнаде користи по једном захтјеву
већу количину дигиталних података, утврђена накнада се
умањује, и то:
- од 2500 КМ до 5000 КМ за 10%
- за сваких сљедећих 1000 КМ до 25.000 КМ за још по 1%
- преко 25.000 КМ за 50%
- за цијелу општину 90%
д) За копије карата у аналогном облику - по листу:
1) основна карта размјере 1:5000 .............................200 КМ
2) основна карта размјере 1:10000 ...........................233 КМ
3) карта размјере 1:20000 ..........................................100 КМ
4) карта подручја ГУП-а свих размјера ...................100 КМ
5) карта подручја ГУП-а свих размјера каширана на платну..................................................................................140 КМ
6) студија о земљишту - по примјерку књиге ...........50 КМ
7) карта искоришћавања земљишта
размјере 1:20000 ...........................................................50 КМ
8) карта коришћења пољопривредног земљишта размјере
1:20000...........................................................................50 КМ
9) педолошка, бонитетна и карта ерозије водолежности и
водоплавности ..............................................................50 КМ
10) карта размјере 1:25000 четворобојна.................100 КМ
11) карта размјере 1:25000 двобојна (пун садржај) ..80 КМ
12) карта размјере 1:25000 рељеф и хидрографија...50 КМ
13) карте размјере 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:300000,
1:500000, 1:750000, 1:1000000 или друге нестандардне
размјере .......................................................................100 КМ
14) пољопривредна карта размјере 1:25000 ..............50 КМ
15) карте геодетских мрежа и остале прегледне карте А1 А0.................................................................................100 КМ
16) карте геодетских мрежа и остале прегледне карте А3 А2...................................................................................70 КМ
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17) карте геодетских мрежа и остале прегледне
карте А4.........................................................................45 КМ
ђ) За копије карата у дигиталном облику - по листу:
1) дигитална растерска карта размјере 1:5000 ........200 КМ
2) дигитална растерска карта размјере 1:10000 ......233 КМ
3) дигитална растерска карта размјере 1:25000 четворобојна.............................................................................100 КМ
4) дигитална растерска карта размјере 1:25000 двобојна
(пун садржај) ................................................................80 КМ
5) дигитална растерска карта размјере 1:25000 рељеф и
хидрографија ................................................................50 КМ
6) дигиталне растерске карте размјере 1:50000, 1:100000,
1:200000, 1:300000, 1:500000, 1:750000, 1:1000000 или
друге нестандардне размјере ....................................100 КМ
7) садржај дигиталне векторске карте 1:25000 - по листу:
- контролне тачке........................................................100 КМ
- градилишта.................................................................10 КМ
- зграде ..........................................................................50 КМ
- објекти (инфраструктурни).......................................50 КМ
- транспорт ....................................................................50 КМ
- хидрографија ..............................................................50 КМ
- изохипсе....................................................................100 КМ
- путеви........................................................................100 КМ
- жељезнице ..................................................................50 КМ
- вегетација....................................................................50 КМ
е) Аерофотограметријски материјали у аналогном
облику:
1) аерофотограметријски материјал у аналогном облику снимак (копија).............................................................50 КМ
2) аерофотограметријски материјал у аналогном облику фотоскица (фото-мозаик) A1-A0 ..............................100 КМ
3) аерофотограметријски материјал у аналогном облику фото-скица (фото-мозаик) A3-A2 ...............................70 КМ
4) аерофотограметријски материјал у аналогном облику фото-скица (фото-мозаик) A4 .....................................45 КМ
ж) Аерофотограметријски материјали у дигиталном
облику:
1) за дигиталне аерофотограметријске снимке, колор, по
започетом км²:
- резолуције до 10 цм...................................................40 КМ
- резолуције веће од 10 до 20 цм ................................25 КМ
- резолуције веће од 20 до 40 цм ................................15 КМ
2) за скенирани аерофотограметријски снимак, црно-бијели, по снимку................................................................33 КМ
3) за скенирани аерофотограметријски снимак, колор, по
снимку ...........................................................................30 КМ
з) За податке ортофотоа утврђује се накнада, и то:
1) за дигитални ортофото у колору на дигиталном медију
по започетом км²:
- резолуције до 10 цм...................................................44 КМ
- резолуције веће од 10 до 20 цм ................................26 КМ
- резолуције веће од 20 до 40 цм ................................14 КМ
- резолуције веће од 40 до 100 цм ................................5 КМ
2) за штампани ортофото у колору, на папиру
по дм²...............................................................................4 КМ
3) уколико обвезник накнаде користи по једном захтјеву
већу количину дигиталних података, утврђена накнада се
умањује, и то:
- од 50 до 100 км² 2-30%
- преко 100 км² за 50%
- за цијелу општину 90%
и) За податке дигиталног модела терена утврђује се
накнада, и то:
1) за дигитални модел терена димензија грида 5 м, тачности ± 30 цм по км²........................................................75 КМ
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2) за дигитални модел терена димензија грида 10 м, тачности ± 1 м по км²........................................................55 КМ
3) уколико обвезник накнаде користи по једном захтјеву
већу количину дигиталних података утврђена накнада се
умањује, и то:
- од 50 до 100 км² за 30%
- преко 100 км² за 50%
- за цијелу општину 90%
ј) За податке регистра просторних јединица у дигиталном облику утврђује се накнада, и то:
1) за Републику по полигону.......................................52 КМ
2) за град по полигону .................................................10 КМ
3) за општину по полигону .........................................10 КМ
4) за катастарски срез по полигону ............................10 КМ
5) за катастарску општину по полигону ....................10 КМ
6) за насељено мјесто по полигону ............................10 КМ
7) за статистички круг по полигону ...........................10 КМ
8) за пописни круг по полигону .................................10 КМ
9) за кућне бројеве у насељеном мјесту - за један кућни
број...................................................................................5 КМ
10) за сваки сљедећи кућни број у насељеном
мјесту..........................................................................0,10 КМ
к) За копију - препис података премјера и катастра
непокретности:
1) препис података из оригиналног записника
елабората премјера - по страни записника (без кота
и координата)................................................................15 КМ
2) посједовни лист, лист непокретности и други
дијелови катастарског операта или извода из њих
по страни.......................................................................15 КМ
3) уколико обвезник накнаде користи по једном захтјеву
већу количину посједовних листова, накнада се умањује,
и то:
- за 50 - 100 страна 30%
- преко 100 страна 50%
- за цијелу катастарску општину 70%
4) извод из земљишне књиге - по изводу ..................15 КМ
5) копија скице премјера - по дм²...............................30 КМ
6) копија скице премјера - по парцели.......................10 КМ
7) копија скице геодетског основа за снимање детаља (полигонска, нивелманска и мрежа оријентационих тачака):
- за формат А0-А2 ........................................................18 КМ
- за формат А3-А4 ........................................................15 КМ
л) За давање података о површинама, културама и катастарском приходу:
1) по парцели ..................................................................3 КМ
љ) За издавање података о историјату парцела
1) по списку промјена..................................................14 КМ
2) копирање података из катастарског операта по страници, и то ..........................................................................10 КМ
3) свака наредна страница још по ................................3 КМ
м) За приступање (омогућавање сталног приступа) алфанумеричким подацима катастра и земљишне књиге
за подручје једне политичке општине у дигиталном
облику путем локалне (или глобалне) рачунарске мреже утврђује се накнада, и то:
1) за годину дана приступа дигиталним подацима преко
једне радне станице (корисничког налога)............5000 КМ
2) за двије године приступа дигиталним подацима преко
једне радне станице (корисничког налога)............9500 КМ
3) за три године приступа дигиталним подацима преко
једне радне станице (корисничког налога)..........14000 КМ
4) за сваку наредну радну станицу накнаде под м) подт. 1)
до 3) ове тачке наплаћују се у износу од 10% прописане
накнаде
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5) за превлачeње (download) података у дигиталном облику обрачунавају се накнаде утврђене под а), б), г), ђ), ж),
з), и), ј) к) и л) ове тачке
н) За приступање (омогућавање повременог приступа)
алфанумеричким подацима катастра и земљишне
књиге у дигиталном облику путем локалне (или глобалне) рачунарске мреже утврђује се накнада, и то:
1) за један упит у базу катастарских података............1 КМ
2) за један упит у базу катастра непокретности .........2 КМ
3) за један упит у базу земљишне књиге .....................2 КМ
4) за превлачeње (download) података у дигиталном облику обрачунавају се накнаде утврђене под а), б), г), ђ), ж),
з), и), ј) к) и л) ове тачке
њ) За приступање (омогућавање сталног приступа) подацима Геопортала Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове путем глобалне рачунарске
мреже утврђује се накнада, и то:
1) за 15 дана приступа дигиталним подацима преко
једне радне станице (корисничког налога) - по теми
Геопортала ..................................................................100 КМ
2) за један мјесец приступа дигиталним подацима преко
једне радне станице (корисничког налога) - по теми Геопортала ........................................................................150 КМ
3) за шест мјесеци приступа дигиталним подацима преко
једне радне станице (корисничког налога) - по теми Геопортала ........................................................................500 КМ
4) за годину дана приступа дигиталним подацима преко
једне радне станице (корисничког налога) - по теми Геопортала ........................................................................900 КМ
5) за двије године приступа дигиталним подацима преко
једне радне станице (корисничког налога) - по теми Геопортала ......................................................................1500 КМ
6) за три године приступа дигиталним подацима преко
једне радне станице (корисничког налога) - по теми Геопортала ......................................................................2000 КМ
7) за сваку наредну радну станицу (кориснички налог) накнаде под њ) подт. 1) до 6) ове тачке наплаћују се у износу од 10% прописане накнаде
8) за превлачeње (download) података у дигиталном облику обрачунавају се накнаде утврђене под а), б), г), ђ), ж),
з), и), ј) к) и л) ове тачке.
III
Висина накнаде за пружање услуга утврђује се у сљедећим износима:
а) За услуге у поступку одржавања премјера:
1) промјена културе:
- промјена културе без премјеравања на једном мјесту по парцели ....................................................................14 КМ
- за сваку сљедећу парцелу на једном мјесту још по .7 КМ
- промјена културе са премјеравањем на једном мјесту за
прву парцелу новог стања ...........................................40 КМ
- за сваку сљедећу парцелу новог стања још по .......20 КМ
2) диоба парцела:
- снимање фактичког стања на једном мјесту - за двије
парцеле новог стања ....................................................80 КМ
- за сваку сљедећу парцелу новог стања још по 40 КМ
- условна диоба парцеле на два дијела ....................130 КМ
- за сваку сљедећу парцелу новог стања још по .......60 КМ
3) спајање парцела:
- спајање парцела у једну парцелу - по парцели ......20 КМ
4) снимање објекта:
- индивидуална зграда - по згради .............................80 КМ
- за сваку сљедећу зграду на истој парцели још по..40 КМ
- колективни стамбени објекти - по ламели ............240 КМ
- мањи објекти различите намјене - по објекту ......100 КМ
- сложени грађевински објекти - по утрошеном
сату.................................................................................40 КМ

29.02.2012.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

5) уплањење објекта.....................................................80 КМ
6) исплањење објекта:
- по објекту....................................................................20 КМ
7) обнављање уништених геодетских тачака:
- тригонометријска тачка 3. попуњавајуће или
4. реда ..........................................................................267 КМ
- везна тачка ................................................................173 КМ
- полигонометријска или полигонска тачка у
насељу .........................................................................180 КМ
- полигонометријска или полигонска тачка ван
насеља..........................................................................160 КМ
- осовинска тачка........................................................160 КМ
- линијска тачка ............................................................67 КМ
- репер..........................................................................200 КМ
8) обнова границе парцеле:
- за парцелу површине до три дунума .....................100 КМ
- за парцелу површине преко три до пет дунума....120 КМ
- за парцелу површине преко пет до 10 дунума .....140 КМ
- за сваки сљедећи започети хектар још по ...............80 КМ
- за путеве, пруге, канале и друге уске парцеле
до 100 м .......................................................................100 КМ
- за сваки метар преко 100 м дужине још по ..............1 КМ
9) канцеларијски радови:
- израда пријавног листа по захтјеву странке - по
утрошеном сату ..............................................................7 КМ
- израда извјештаја о подацима садржаним у
елаборату премјера и катастарском операту по
утврђеном сату ...............................................................7 КМ
10) за пружање услуга из области катастарског класирања
и бонитирања утврђује се накнада, и то:
- за комасациону процјену земљишта у поступку уређења
земљишта комасацијом (теренски и канцеларијски радови, без лабораторијског испитивања земљишта), по започетом хектару................................................................26 КМ
- за катастарско класирање земљишта у поступку премјера (теренски и канцеларијски радови, без лабораторијског
испитивања земљишта), по започетом хектару.........13 КМ
- за бонитирање земљишта (теренски и канцеларијски радови, без лабораторијског испитивања земљишта), по започетом хектару............................................................10 КМ
11) израда скица:
- израда скице положаја зграде на парцели...............20 КМ
- израда скице положаја стана у згради.....................20 КМ
12) упис права на непокретностима и упис и брисање хипотеке:
- упис носиоца права на непокретностима по упису
(рјешењу о дозволи уписа, односно спроведеној
промјени).......................................................................50 КМ
- на накнаду из алинеје 1. ове подтачке обрачунава се додатно још 0,2% од вриједности предмета правног посла
који је предмет уписа, што заједно чини укупан износ накнаде за упис права
- од плаћања износа 0,2% од вриједности предмета правног посла који је предмет уписа из алинеје 2. ове подтачке ослобођени су привредни субјекти (привредна друштва)
- упис хипотеке у књигу евиденције по стамбеној, пословној, односно гаражној јединици..........................50 КМ
- на накнаду из алинеје 1. ове подтачке обрачунава се додатно још 0,2% од вриједности хипотеке, што заједно чини укупан износ накнаде за упис хипотеке
- од плаћања износа 0,2% од вриједности хипотеке из
алинеје 2. ове подтачке ослобођени су привредни субјекти (привредна друштва)
- уколико је хипотека изражена у страној валути, врши се
конвертовање у износ домаће валуте према средњем курсу Централне банке БиХ, на дан уписа хипотеке
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- брисање, хипотеке из књиге евиденције по стамбеној,
пословној, односно гаражној јединици .....................20 КМ
- минималан износ накнаде за упис права на непокретностима и упис и брисање хипотеке ..............................50 КМ
- максималан износ накнаде за упис права на непокретностима и упис и брисање хипотеке .......................50.000 КМ
13) упис предбиљежбе:
- постојања уговора о доживотном издржавању.......30 КМ
- која се односи на личност.........................................10 КМ
- која се односи на непокретности .............................20 КМ
14) упис забиљежбе:
- постојања уговора о доживотном издржавању.......40 КМ
- која се односи на личност.........................................10 КМ
- која се односи на непокретности .............................30 КМ
15) израда диобних нацрта етажне својине:
- диоба зграде на двије стамбене, пословне, односно гаражне јединице.................................................................67 КМ
- за сваку сљедећу стамбену, пословну и гаражну јединицу у згради још по........................................................17 КМ
- диоба стана, пословне просторије или гараже на двије
јединице.......................................................................116 КМ
- за сваку сљедећу јединицу још по ...........................30 КМ
- израда скице уз “Б” лист за индивидуалну зграду на посебном дијелу зграде (стан, пословна просторија, радионица, гаража и др.), када не постоји пројекат...........17 КМ
- израда скице стана, пословне просторије или гараже са
утврђивањем површине - по стану, пословној просторији
или гаражи ....................................................................33 КМ
б) За снимање и картирање водова и подземних објеката:
1) снимање електроводова, канализационих водова, ТТ
водова - кабловске канализације, ТТ водова - армираних
каблова, гасовода и нафтовода по метру .....................1 КМ
2) снимање ТТ водова са узимањем теренских података за
израду техничке документације по метру ...................1 КМ
3) снимање топловода - по метру .................................1 КМ
4) излазак на терен и снимање од 0 - 200 м свих врста водова или прикључака за један вод примјењиваће се износ
од..................................................................................133 КМ
5) за сваки сљедећи прикључак исте зграде још
по....................................................................................33 КМ
6) откривање водова трагачем - по утрошеном
сату.................................................................................33 КМ
7) снимање подземних објеката - по утрошеном
сату.................................................................................40 КМ
8) картирање електроводова, водовода,
канализационих водова, ТТ водова - кабловске
канализације, ТТ водова - армираних каблова
гасовода и нафтовода - по метру ................................36 КМ
9) картирање топловода - по метру .........................0,36 КМ
10) картирање 0 - 50 м свих врста водова или прикључака, за један вод плаћа се износ од ..............................13 КМ
11) картирање подземних објеката - по утрошеном
сату...................................................................................7 КМ
в) За геодетске радове за посебне потребе:
1) снимање и израда топографских планова свих размјера
- по утрошеном сату ....................................................40 КМ
2) преношење података из урбанистичких планова:
- израда плана парцелације на основу детаљног урбанистичког плана - по парцели .........................................17 КМ
- обиљежавање грађевинских парцела за индивидуалну
градњу - по парцели...................................................167 КМ
- обиљежавање грађевинских парцела за привредне,
пословне и објекте колективне градње - по
парцели........................................................................667 КМ
3) трасирање путева, жељезница и канала, по
метру................................................................................7 КМ
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4) преношење на терен границе комплекса експропријације са снимањем граничних линија, по метру линије експропријације .................................................................7 КМ
5) припрема и реализација пројеката арондације са снимањем и идентификацијом катастарских парцела - по парцели....................................................................................17 КМ
6) идентификација катастарских парцела и објеката:
- порушених или изграђених објеката на терену - по
објекту ...........................................................................17 КМ
- за сваки сљедећи објекат на истој парцели још по ..7 КМ
- парцела без премјеравања - по парцели ..................17 КМ
- парцела старог и новог стања у канцеларији - по
парцели............................................................................7 КМ
7) остали геодетско-технички радови за посебне
потребе на терену (област примијењене геодезије,
прецизна геодетска мјерења у вези помјерања
објеката и тла, монтажа индустријских објеката
и др.), по утрошеном сату ...........................................50 КМ
г) За остале послове из надлежности Управе:
1) за пружање услуга скенирања, геореференцирања и
трансформације утврђује се накнада, по листу плана или
карте, и то:
- скенирање геодетских и других планова и карата, до А0
формата:
- у резолуцији до 400 dpi, црно-бијело ......................13 КМ
- у резолуцији до 1200 dpi, у колору ..........................41 КМ
- георефеницирање геодетских планова и
карата........................................................................15,50 КМ
- трансформација геодетских планова и карата ........26 КМ
2) за ангажовање стручњака Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове утврђује се накнада, и то:
- за пројектовање, по сату ...........................................31 КМ
- за техничку контролу пројекта, по сату ..................31 КМ
- за преглед и надзор над израдом топографског плана, по
хектару...........................................................................13 КМ
- за стручну обуку из области премјера и катастра,
по сату ...........................................................................47 КМ
- за стручну обуку из области примјене ГНСС технологије, по сату ......................................................................54 КМ
- за консултантске услуге, по сату..............................21 КМ
3) остали послови за извршене услуге:
- накнада за извршену услугу надзора над геодетским радовима и прегледа елабората износи 50 КМ по утрошеном
сату на терену, а 10 КМ по утрошеном сату у канцеларији
- накнада за извршену услугу која није наведена у подтачкама ове тачке износи 40 КМ по утрошеном сату, а за канцеларијске услуге 7 КМ по утрошеном сату
- накнада за услугу у поступку под а) ове тачке умањује
се за 30% када се радови изводе ради устројавања катастра непокретности
- накнада за услугу под а) подтачка 7) ове тачке увећава
се за 30% када су парцеле изграђене или обрасле шумом
- накнада за геодетско-канцеларијске послове у оквиру
услуге под а) подт. 1) - 7), износи 40% од накнаде прописане за поједину услугу
- накнада за издавање извода из регулационог плана износи 20% накнаде прописане за обиљежавање регулационе
линије под в) подтачка 2) алинеје 1. и 2. ове тачке
- накнаде од под а) до г) ове тачке за услуге код којих се
радови обављају на терену од 16. новембра до 15. марта
наредне године увећава се за 50%
- накнада за међне белеге, материјал за копирање и дискете утврђују се по набавној цијени увећаној за манипулативне трошкове.
IV
1) За издавање лиценци и легитимација утврђује се накнада, и то:
- за лиценцу за рад геодетске организације
(штампана) ..................................................................130 КМ
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- за геодетску лиценцу (штампана) и печат ............170 КМ
- за легитимацију за запослене у геодетској
организацији ................................................................21 КМ.
V
1) За издавање података и пружање услуга које Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,
по изричитом захтјеву за приоритетно рјешавање, приоритетно узима у рад накнада се увећава за 100%.
2) Када се захтјев из претходног става односи на спровођење промјена у бази података катастра на истој непокретности, мора се поштовати редослијед рјешавања поднесених захтјева.
VI
Накнада за коришћење података и пружања услуга наплаћена по овој одлуци уплаћује се на посебан рачун Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.
VII
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о висини накнада за коришћење података премјера
и катастра некретнина и вршење услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 85/11 и 93/11).
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-277/12
16. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 16. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИТРУ ДЕСПОТОВИЋУ
ИЗ БИЈЕЉИНЕ (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/08)

I
Поништава се Одлука о додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Митру Деспотовићу
из Бијељине, број: 04/1-012-486/08, од 28. фебруара 2008. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/08).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-268/12
16. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 96. став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/09) и члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ НАЗИВА
ПРИМАРИЈУС

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и поступак за
додјелу назива примаријус здравственом раднику са високим образовањем.

