
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕПДЕТСКЕ  
И ИМПВИНСКП-ПРАВНЕ ППСЛПВЕ  

БАОАЛУКА 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Трг Републике Српске бр. 8, 78 000 Бањалука, тел 051/338-000, факс 051/318-006, e-mail uprava@rgurs.org 

 
На пснпву члана 40. став 3. Закпна п премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 6/12, 110/16 и 62/18), у даљем тексту Закпна, Републичка управа за гепдетске и импвинcкп-правне ппслпве 
Баоа Лука  пбјављује 

ЈАВНИ ПГЛАС 
кпјим ппзива све имапце права на неппкретнпстима (власнике неппкретнпсти), да  изврше пбиљежаваое границе 
катастарских парцела. 
Републичка управа за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве, у складу са Закпнпм, реализује прпјекат премјера 
катастарске ппштине Хасе-Бријесница, град Бијељина у приближнпј ппвршини пд 847 хектара. Извпђеое 

катастарскпг премјера врши „Радис“ д.п.п. Истпчнп Сарајевп, а на пснпву Угпвпра бр. БА-РЕРП-9048БА-РС-
НЦС-РФБ-21-А.2.5.2. Надзпр над реализацијпм премјера врши Републичка управа за гепдетске и импвинскп-
правне ппслпве Баоа Лука. 
Чланпм 44. став 1. Закпна прпписанп је да је ималац права на ппдручју на кпме се врши катастарски премјер, 
дужан да прије ппчетка премјера на прпписан начин и п свпм трпшку, пбиљежи међним биљегама граничне тачке 
парцеле. Укпликп ималац права не пбиљежи граничне тачке катастарске парцеле, свакп накнаднп пбиљежаваое 
парцела вршиће се п трпшку ималаца права на неппкретнпстима.  
Планиранп вријеме реализације премјера је пд 16.09.2021. гпдине дп 16.05.2022. гпдине, а пбиљежаваое граница 
катастарских парцела пптребнп је извршити у перипду дп 16.12.2021. гпдине. Гепдетскп снимаое пбиљежених 
граница катастарских парцела на терену пдвијаће се истпвременп са пбиљежаваоем граница катастарских 
парцела. 
Имапци права на неппкретнпстима у складу са чланпм 41. Закпна дужни су лицима кпја раде на ппслпвима 
премјера и катастра неппкретнпсти дпзвплити приступ неппкретнпстима ради вршеоа премјера и прикупљаоа 
ппдатака п неппкретнпстима. 
У случају да имапци права на неппкретнпстима ппступају у супрптнпсти са пдредбама чланпва 41. и 44. Закпна, 
чланпм 182. и чланпм 183. Закпна прпписане су казнене пдредбе, пднпснп прекршајне нпвчане казне, и тп за 
правна лица пд 1000 КМ дп 5000 КМ, а за физичка лица пд 200 КМ дп 1000 КМ. 
Упутствп за пбиљежаваое катастарских парцела са прегледнпм картпм ппдручја катастарскпг премјера за 
катастарску ппштинy Хасе-Бријесница, град Бијељина дат је у прилпгу Јавнпг пгласа. 
Стручну ппмпћ при пбиљежаваоу граница свпјих ппсједа, кап и гепдетскп снимаое пбиљежених граница парцела 
у наведеним перипдима пружаће гепдетски стручоаци Извпђача радпва кпнтинуиранп у тпку вршеоа премјера. 
 
Дпдатне инфпрмације: 
Извпђач радпва   ,,Радис“д.п.п.      Инвеститпр и надзпр радпва 

Ул. Јпвана Дучића 16, Истпчнп Сарајевп  Републичка управа за гепдетске и 
     Тел   (+387) 051/228-380  импвинскп-правне ппслпве Баоа Лука 
     Мпб Тел  (+387) 065/633-785    
     Емаил      office@geo-centar.com    

     

     Адреса и кпнтакт телефпни теренске канцеларије биће накнаднп ппзнати.   

 

 

Брпј: 21.01/052-442/21          Директпр 
   
Дана: 11.08.2021. гпдине           Бпсиљка Предрагпвић, дипл. правник 



 
 

УПУТСТВП ЗА ПБИЉЕЖАВАОЕ 

На пснпву Закпна п премјеру и катастру Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске брпј : 06/12, 110/16, 62/18) и 

на пснпву Правилника п катастарскпм премјеру Републике Српске (Службени гласник Републике Српске брпј 16/21 и 18/21) 

врше се радпви катастарскпг премјера. Радпви на пмеђаваоу и пбиљежаваоу земљишта, у сврху извршеоа премјера 

класичним метпдама и израде катастра неппкретнпсти, пдвијају се у двије фазе: 

• пмеђаваое земљишта трајним биљегама и 

• припрема терена за гепдетскп снимаое детаља. 

За пбиљежаваое граница земљишта (међа) мпгу се упптријебити сљедеће биљеге (приказане на Слици 1):  

• бетпнски стуб димензија 10х10х40 cm 

• прирпдни камен, грубп тесан дужине најмаое 40 cm, 

• прирпдна стијена са пбрађеним квадратпм на ппвршини величине 10х10 cm 

• гвпздени клин дужине 10 cm, пречника 2 cm уграђен у стијену, бетпн и сличнп, 

• пластичне биљеге израђене за пву намјену, 

• граничнп дрвп, акп се налази тачнп на пресјеку међа или мјесту на кпме се међа виднп лпми (таквп се дрвп не смије 

сјећи или изузетнп пставити стаблп најмаое висине 1 m). 

Слика 1: Биљеге за пбиљежаваое граница земљишта 

 
Међне биљеге се ппстављају на тачкама гдје се међе сијеку, кап и на свим мјестима гдје се међа виднп лпми.  

Акп дуж цијеле међне линије ппстпји зид, жичана, жељезна или квалитетна дрвена пграда, кпја псигурава трајнпст међне 

линије, тада се међне тачке не пбиљежавају. У случају када међна линија сијече ријеку, пптпк или јаругу, међна биљега се 

ппставља на пбје пбале. Сппрпве на међама имапци права на неппкретнпстима требају сппразумнп ријешити прије 

пмеђаваоа ппсједа.  

У случајевима гдје није ппстигнута сагласнпст, таква се међа пбиљежава кап сппрна такп штп ће се на терену пбиљежити пбје 

сппрне међе. У тпм случају имапци права на неппкретнпстима су дужни дпзвплити један другпме да ппставе међне биљеге на 

сппрним међама. За рјешаваое сппрпва на међама надлежан је суд. Трпшкпве пбиљежаваоа парцеле снпсе имапци права.  

Границе катастарских парцела ппд јавним пбјектима (путеви, канали, жељезнице, паркпви итд.) пбиљежавају субјекти кпји се 

п оима старају. 

Имапци права на неппкретнпстима дужни су, приликпм пбиљежаваоа, пбиљежити и границе грађевинских парцела кпје су 

фпрмиране у складу са спрпведбеним планским актпм. 

Међе и друге границе катастарских парцела кпје чине јаснп видљиве прелпмне тачке (пбјекти, зграде, пграде и др.), није 

пптребнп пбиљежавати на начин кпји је претхпднп пписан. 

 

Наппмена: 

• Квалитет катастарскпг премјера зависи пд пбиљежаваоа граничних тачака парцела; 

• Катастарским премјерпм ппред гепдетских мјереоа прикупљају се и ппдаци п неппкретнпстима у складу са стварним 

стаоем, 

• Вепма је важнп ппред пбиљежаваоа парцеле и присуствп имапца права на неппкретнпстима приликпм прикупљаоа 

ппдатака п неппкретнпстима и 

• Накпн катастарскпг премјера слиједи псниваое катастра неппкретнпсти према ппдацима катастарскпг премјера 

(излагаоем ппдатака п неппкретнпстима и утврђиваоем права на неппкретнпстима). 

 



Прегледна карта обухвата катастарског премјераград Бијељ ина
к.о.Хасе-Бријесница
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