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Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 179. тачка з) Закона о премјеру и ка-
тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 6/12) и члана 89. став 2. Закона о републичкој 
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управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), в.д. директора Репу-
бличке управе за геодетске и имовинско-правне послове, уз 
сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА, МЕТОДАМА 
И НАЧИНУ РАДА, ОСНИВАЊА И ОДРЖАВАЊА 

ЦЕНТРАЛНОГ АДРЕСНОГ РЕГИСТРА И РЕГИСТРА 
ПРОСТОРНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин оснивања и 

вођење Централног адресног регистра и регистра простор-
них јединица.

Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
а) стамбена зграда је зграда у којој се стално или при-

времено станује,
б) зграда у којој се привремено станује јесте викендица, 

виноградарска кућа, љетниковац, барака и друга зграда у 
којој се повремено станује,

в) пословна зграда је свака зграда намијењена за оба-
вљање привредних, просвјетних, здравствених, социјал-
них, културних, управних и других дјелатности, као и за 
смјештај и чување материјалних добара и

г) грађевинска парцела је најмањи дио простора који 
је урбанистичким планом намијењен за изградњу и који 
обухвата једну или више катастарских парцела или њених 
дијелова.

Члан 3.
Централни адресни регистар у смислу овог правилни-

ка је централни регистар просторних података о кућним 
бројевима, називима улица и тргова у насељеном мјесту и 
представља мјесто гдје се прикупљају и електронски ажу-
рирају све адресе на територији Републике Српске.

Члан 4.
Регистар просторних јединица је основни и јавни ре-

гистар о границама, називима и матичним бројевима про-
сторних јединица утврђених у складу са Законом о терито-
ријалној организацији Републике Српске.

Члан 5.
Регистре из чл. 3. и 4. овог правилника оснива, води и 

одржава Републичка управа за геодетске и имовинско-прав-
не послове (у даљем тексту: Управа).

Члан 6.
(1) Централни адресни регистар оснива се, води и одр-

жава на основу података адресног регистра јединица локал-
не самоуправе.

(2) Јединице локалне самоуправе стављају на распола-
гање податке локалних адресних регистара за потребе осни-
вања, вођења и ажурирања Централног адресног регистра.

(3) Садржај локалних адресних регистара је у складу са 
Централним адресним регистром.

1. Централни адресни регистар

Члан 7.
(1) Адреса представља положај непокретности одређен 

адресним идентификаторима, као што су обично назив ули-
це, кућни број, поштански број.

(2) Централни адресни регистар у смислу овог правил-
ника представља мјесто гдје се прикупљају и електронски 
ажурирају све адресе на територији Републике Српске.

Члан 8.
(1) У Централном адресном регистру чувају се подаци 

о адресама.

(2) Адресе се утврђују за јавне, стамбене и пословне 
објекте и грађевинске парцеле.

(3) Обавезни, нераздјељиви елементи сваке адресе су:
а) локација (координате) и
б) атрибути (описни подаци).
(4) Основни типови геометрије локације су:
а) тачке,
б) линије и
в) полигони.
(5) У зависности од типа геометрије локације, адресни 

регистар условно се може подијелити на регистар објеката, 
регистар улица и регистар тргова.

(6) Атрибути (описни подаци) најчешће произлазе из 
хијерархије организације просторних јединица и могу бити 
основни атрибути (којим се једнозначно дефинише нека 
адреса независно од локације) и изведени подаци (који 
се могу додавати по потреби као додатне информације на 
основу просторних или атрибутских веза).

Члан 9.
(1) Тип геометрије локације сваког објекта је тачка, а 

једном објекту у бази може припадати више тачака уколико 
има више улаза.

(2) Основни атрибути који се воде за сваки објекат су:
а) назив и шифра улице,
б) назив и шифра насељеног мјеста (ако не постоји 

улични систем),
в) назив и шифра дијела насељеног мјеста (ако не 

постоји улични систем) и
г) кућни број (основни и подброј).
(3) Изведени атрибути који се по потреби могу додавати 

сваком објекту су:
а) општина - назив и матични број,
б) град - назив и матични број,
в) насељено мјесто - назив и матични број,
г) катастарска општина - назив и матични број,
д) поштански број,
ђ) намјена објекта,
е) матични број статистичког круга,
ж) матични број пописног круга,
з) идентификациони број објекта у оквиру пописног 

круга,
и) број катастарске парцеле,
ј) редни број објекта на парцели и
к) раније утврђени кућни бројеви и припадност улици, 

тргу или насељеном мјесту са датумом промјене.

Члан 10.
(1) Као геометријски репрезент улице користи се линија.
(2) Улични систем дефинише се на нивоу насељеног мје-

ста, а основни атрибути улице који се воде у регистру су:
а) назив и шифра улице и
б) назив и шифра насељеног мјеста.
(3) Изведени атрибути који се по потреби могу додавати 

свакој улици су:
а) општина - назив и матични број,
б) град - назив и матични број и
в) раније утврђени називи улица и припадност насеље-

ном мјесту са датумом промјене.

Члан 11.
(1) Као геометријски репрезент трга користи се поли-

гон.
(2) Основни атрибути који се воде за сваки трг су:
а) назив и шифра трга и
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б) назив и шифра насељеног мјеста.
(3) Изведени атрибути који се по потреби могу додавати 

сваком тргу су:
а) општина - назив и матични број,
б) град - назив и матични број и
в) раније утврђени назив трга и припадност насељеном 

мјесту са датумом промјене.

Члан 12.
(1) Јединица локалне самоуправе додјељује и поставља 

кућне бројеве тако што:
а) кућни број утврђује за све стамбене и пословне згра-

де, грађевинске парцеле, као и привремене објекте изграђе-
не или постављене у складу са прописима о планирању и 
градњи,

б) за зграде које служе у пољопривредне сврхе (амбари, 
силоси, штале и слично) не утврђује кућни број, осим ако 
у њима постоји стан намијењен за стално или привремено 
становање и

в) за зграде и привремене објекте који су изграђени 
супротно прописима о планирању и градњи утврђује кућ-
ни број који траје до реализације прописа о планирању и 
градњи, односно и након окончања поступка легализације, 
то јест издавања одобрења за изградњу за зграду или објекат.

Члан 13.
Утврђивање и означавање кућних бројева врши се по-

себно за свако насељено место.

Члан 14.
(1) Утврђивање и означавање кућних бројева врши се 

посебно за сваку улицу у насељеном месту, при чему згра-
де, односно грађевинске парцеле са лијеве стране улице, 
одакле почиње утврђивање, добијају непарне кућне броје-
ве, почев од броја 1, а зграде, односно грађевинске парцеле 
са десне стране улице парне бројеве, почев од броја 2.

(2) Утврђивање и означавање кућних бројева у свакој 
улици врши се са краја улице који је ближи главном дије-
лу, односно центру насељеног мјеста и наставља у правцу 
периферије.

Члан 15.
(1) За двије или више зграда у истој улици не може се 

утврдити исти кућни број. Ако зграда има више улаза непо-
средно везаних за улицу, сваком улазу утврђује се посебан 
кућни број.

(2) Ако утврђивање додатног кућног броја за улаз у 
зграду изазива потребу промјене осталих кућних бројева 
на зградама, за све улазе у зграду утврдиће се исти кућни 
број коме се додају словне ознаке по азбучном реду, почев 
од слова А.

Члан 16.
(1) За дворишне зграде утврђује се кућни број уличне 

зграде коме се додаје словна ознака по азбучном реду.
(2) Ако улична зграда има више улаза са кућним бројем 

и словним ознакама, дворишној згради се утврђује кућни 
број уличне зграде са наредном словном ознаком.

Члан 17.
Утврђивање и означавање кућних бројева на тргу врши 

се у континуитету у смјеру кретања казаљке на сату, почев 
од угла главне улице и од броја 1.

Члан 18.
Утврђивање и означавање кућних бројева на кејовима 

врши се непарним бројевима са краја улице који је ближи 
главној улици, односно главном путу, почев од броја 1.

Члан 19.
Утврђивање кућних бројева и означавање зграда броје-

вима у насељеним мjестима разбијеног типа, односно у 
којима не постоји улични систем, врши се оним редом који 

је најповољнији у смислу најкраћег растојања између згра-
да са сусједним бројевима.

Члан 20.
Згради саграђеној између двије постојеће зграде 

послије извршеног утврђивања кућних бројева утврђује се 
кућни број прве сусједне зграде мањег кућног броја, коме 
се додаје словна ознака по азбучном реду.

Члан 21.
(1) За грађевинске парцеле које имају излаз на двије или 

више улица може се утврдити само један кућни број.
(2) Ако се грађевинска парцела којој је већ утврђен кућ-

ни број парцелише, први испарцелисани дио до сусједне 
зграде нижег кућног броја задржаће раније утврђени кућни 
број, а за остале дијелове утврђује се исти кућни број са 
словном ознаком по азбучном реду, у зависности од броја 
испарцелисаних дијелова.

Члан 22.
(1) Означавање зграда и привремених објеката кућним 

бројевима врши се постављањем таблица са десне стране 
од улаза или изнад улаза, водећи рачуна о њиховој видљи-
вости.

(2) Таблице са кућним бројем су величине 20 cm · 15 
cm, од материјала који ће обезбиједити њену дуготрајност, 
а кућни број је исписан бијелом бојом на тамноплавом 
основу.

(3) Дозвољено је да, ради рационалности, уколико згра-
да садржи поред броја и словну ознаку, таблица са словном 
ознаком буде урађена на додатној подлози димензија 10 cm 
· 15 cm.

(4) Ако се зграда налази изван изграђеног дијела на-
сељеног мјеста (нарочито на периферији гдје се може до-
вести у сумњу припадност одређеном насељеном мјесту), 
таблица са кућним бројем ће се придружити таблици са 
називом припадајућег насељеног мјеста.

(5) Уколико се доводи у сумњу и припадност одређеној 
улици (раскрснице, периферије, објекти удаљени од улице 
више него што је то уобичајено), поред таблице са кућним 
бројем, зграда треба да садржи и таблу са називом улице.

Члан 23.
Јединица локалне самоуправе која поставља табле са 

називима улица и тргова том приликом обезбјеђује озна-
чавање назива улица и тргова постављањем табли величи-
не 50 cm · 30 cm, од материјала који ће осигурати њихову 
дуготрајност, са исписаним називом улице, односно трга 
бијелим штампаним ћириличким и латиничким словима на 
тамноплавом основу, тако да се:

а) поставе табле у свакој улици, на почетку и на 
крају улице, са обје стране, а у насељеним мјестима која 
имају више од 25.000 становника и у градовима на свакој 
раскрсници улице и

б) поставе табле на сваком тргу на мјесту спајања улица 
са тргом.

Члан 24.
Ако на почетку или на крају улице нема зграде, табла 

са називом улице поставља се на посебном стубу висине 
2,5 m.

Члан 25.
Подаци Централног адресног регистра, као један од 

елемената Инфраструктуре геопросторних података Репу-
блике Српске (у даљем тексту: ИГПРС), доступни су по-
средством Геопортала - централне приступне тачке ИГПРС 
као један од web сервиса.

Члан 26.
Јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 118. 

став 4. Закона, о свим новонасталим промјенама и уоче-
ним грешкама врше ажурно обавјештавање Управе, која 
има обавезу да одмах по приспијећу обавјештења ажурира 
промјене на нивоу Централног адресног регистра.
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2. Регистар просторних јединица

Члан 27.
Регистар просторних јединица (у даљем тексту: РПЈ) 

води се у електронској форми као подсистем Геоинформа-
ционог система Управе и чине га атрибутивни и геомет-
ријски подаци јединица јединственог РПЈ.

Члан 28.
(1) РПЈ за територију Републике Српске обухвата сље-

деће просторе:
а) територија Републике Српске,
б) општина,
в) град,
г) катастарска општина,
д) насељено мјесто (територијалне јединице),
ђ) статистички круг и
е) пописни круг.
(2) Проширеним дијелом РПЈ сматра се Централни 

адресни регистар, који се дефинише по насељеним мјести-
ма, преко којих је повезан са осталим просторним једини-
цама, а који је разматран у претходном поглављу.

Члан 29.
(1) РПЈ, који води Управа, састоји се из графичког (гео-

метрија) и алфанумеричког дијела (атрибути).
(2) Основно обиљежје графичког дијела РПЈ је хије-

рархијска расподјела, односно просторну јединицу вишег 
нивоа гради мрежа просторних јединица нижег нивоа и 
притом се све просторне јединице, од највишег до најнижег 
нивоа, протежу непрекидно на истом простору.

Члан 30.
(1) Подручје Републике Српске представља админи-

стративну просторну јединицу највишег нивоа и дефини-
сано је припадајућим подручјима градова и општина.

(2) Градови и општине који чине територију Републике 
Српске прописани су Законом о територијалној организа-
цији Републике Српске.

(3) Као репрезент геометрије Републике Српске у РПЈ 
користи се полигон који представља унија полигона градо-
ва и општина.

Члан 31.
Атрибути који се воде за Републику Српску су основни 

и изведени.

Члан 32.
Основни атрибут је матични број и назив Републике.

Члан 33.
Изведени атрибути, који се по потреби могу додавати, 

јесу:
а) главни град Републике,
б) структура и број јединица нижег територијалног ни-

воа и
в) врста, извор и датум промјене, те други подаци од 

значаја за ову просторну јединицу.

Члан 34.
(1) Град је територијална јединица која представља кохе-

рентну географску, историјску, административну, социјалну, 
економску цјелину са одговарајућим нивоом развоја.

(2) Подручје града уређује се посебним законом.
(3) Град који у свом саставу нема општина има карактер 

основне јединице локалне самоуправе.
(4) Као репрезент геометрије града у РПЈ се користи по-

лигон, који може бити истовјетан полигону једне општине 
или унија полигона више општина.

Члан 35.
Основни атрибути који се воде за град су матични број 

и назив града.

Члан 36.
Изведени атрибути који се по потреби могу додавати:
а) шифра и назив просторних јединица вишег терито-

ријалног нивоа у чијем је саставу,
б) структура и број јединица нижег територијалног ни-

воа и
в) врста, извор и датум промјене, те други подаци од 

значаја за ову просторну јединицу.

Члан 37.
(1) Општина је основна територијална јединица локал-

не самоуправе, која се формира за дио насељеног мјеста, за 
једно насељено мјесто или за више насељених мјеста.

(2) Као репрезент геометрије општине у РПЈ се кори-
сти полигон, који представља унију полигона катастарских 
општина које чине територију једне општине.

Члан 38.
Основни атрибути који се воде за општину су матични 

број и назив општине.

Члан 39.
Изведени атрибути који се по потреби могу додавати:
а) шифра и назив просторних јединица вишег терито-

ријалног нивоа у чијем је саставу,
б) структура и број јединица нижег територијалног ни-

воа и
в) врста, извор и датум промјене, те други подаци од 

значаја за ову просторну јединицу.

Члан 40.
(1) Катастарска општина је територијална јединица која 

обухвата подручје једног насељеног мјеста за коју се зако-
ном утврђује назив и која представља основну јединицу за 
коју се врши катастарски премјер и оснива, обнавља и одр-
жава катастар непокретности.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, а у складу са Зако-
ном, катастарска општина може да обухвата више насеље-
них мјеста, односно дијелова насељених мјеста, што се рје-
шава увођењем нових статистичких кругова.

(3) Као репрезент геометрије катастарске општине у 
РПЈ се користи полигон, који представља унију полигона 
катастарских парцела које чине територију једне катастар-
ске општине.

Члан 41. 
Основни атрибути који се воде за катастарску општину 

су матични број и назив катастарске општине.

Члан 42.
Изведени атрибути који се по потреби могу додавати:
а) шифра и назив просторних јединица вишег терито-

ријалног нивоа у чијем је саставу,
б) структура и број јединица нижег територијалног ни-

воа и
в) врста, извор и датум промјене, те други подаци од 

значаја за ову просторну јединицу.

Члан 43.
(1) Насељено мјесто је дио подручја јединице локалне 

самоуправе које има изграђене објекте за становање, основ-
ну комуналну инфраструктуру и друге објекте неопходне за 
задовољавање потреба становника настањених на његовом 
подручју.

(2) Као репрезент геометрије насељеног мјеста у РПЈ се 
користи полигон, који представља унију полигона статистич-
ких кругова који чине територију једног насељеног мјеста.

Члан 44.
Основни атрибути који се воде за насељено мјесто су 

матични број и назив насељеног мјеста.
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Члан 45.
Изведени атрибути који се по потреби могу додавати:
а) шифра и назив просторних јединица вишег терито-

ријалног нивоа у чијем је саставу,
б) структура и број јединица нижег територијалног ни-

воа и
в) врста, тип, извор и датум промјене, те други подаци 

од значаја за ову просторну јединицу.

Члан 46.
(1) Статистички круг је статистичка просторна једини-

ца која је формирана по утврђеним критеријумима. Мрежа 
статистичких кругова формира се у оквиру насељених мје-
ста, односно катастарских општина.

(2) Као репрезент геометрије статистичког круга у РПЈ 
се користи полигон.

Члан 47.
Основни атрибут који се води за статистички круг је ма-

тични број статистичког круга.

Члан 48.
Изведени атрибути који се по потреби могу додавати:
а) шифра и назив просторних јединица вишег терито-

ријалног нивоа у чијем је саставу,
б) структура и број јединица нижег територијалног ни-

воа,
в) опис границе статистичког круга и
г) врста, извор и датум промјене, те други подаци од 

значаја за ову просторну јединицу.

Члан 49.
(1) Пописни круг је најмања статистичка просторна је-

диница коју не сијеку границе виших просторних јединица. 
Пописни кругови чине сталну мрежу просторних јединица 
и покривају цијелу територију Републике Српске. Пописни 
кругови су дијелови статистичких кругова и представљају 
помоћне статистичке јединице које служе за лакше при-
купљање података приликом спровођења пописа, анкета и 
слично.

(2) Као репрезент геометрије пописног круга у РПЈ се 
користи полигон.

Члан 50.
Основни атрибути који се воде за пописни круг су:
а) редни број пописног круга у оквиру статистичког 

круга,
б) матични број статистичког круга,
в) редни број пописног круга у оквиру општине и
г) назив и матични број општине.

Члан 51.
Изведени атрибути који се по потреби могу додавати:
а) шифра и назив просторних јединица вишег терито-

ријалног нивоа у чијем је саставу,
б) број домаћинстава, број становника, површина,
в) опис границе пописног круга и
г) врста, извор и датум промјене, те други подаци од 

значаја за ову просторну јединицу.

Члан 52.
Промјене које се дешавају у оквиру РПЈ су:
а) настанак јединице (издвајањем, подјелом, спајањем 

и на други начин),
б) престанак јединице (припајањем, подјелом, спајањем 

и на други начин),
в) промјена границе просторне јединице (издвајањем 

дијела, припајањем и на други начин),
г) промјена припадности,

д) промјена назива,
ђ) промјена статуса јединице (насељено мјесто) и
е) техничке исправке.

Члан 53.
(1) Прикупљање и уношење података у обрасце о те-

риторијалним промјенама врши Управа, у сарадњи са је-
диницама локалне самоуправе, непосредно по објављеним 
промјенама, које затим доставља Републичком заводу за 
статистику и Министарству управе и локалне самоуправе.

(2) Промјена података о просторној јединици објављује 
се након прибављања документације.

Члан 54.
Приликом формирања нове јединице (насељеног мје-

ста, јединице локалне самоуправе), те промјена које се 
дешавају у оквиру РПЈ, на захтјев јединице локалне само-
управе, Управа израђује картографски приказ и описивање 
до најнижег нивоа - статистичког круга.

Члан 55.
Подаци РПЈ су као и подаци Централног адресног ре-

гистра доступни јавности посредством Геопортала као цен-
тралне приступне тачке ИГПРС, односно web сервиса.

Члан 56.
(1) Корисници податакa РПЈ могу бити интерни и 

екстерни.
(2) Интерни корисници су запослена лица у Управи, са 

одређеним овлашћењима, а екстерни корисници су јавне 
институције и правна и физичка лица који у свом раду ко-
ристе просторне податке.

Члан 57.
(1) Тачност података је на нивоу тачности дигиталних 

катастарских планова.
(2) Тачност, доступни формати и други подаци о пода-

цима доступни су кроз каталог метаподатака на Геопорталу 
Управе.

Члан 58.
Управа редовно ажурира РПЈ, при чему сарађује са:
а) Министарством управе и локалне самоуправе,
б) Републичким заводом за статистику и
в) јединицама локалне самоуправе.

Члан 59.
Шифарски систем (систем матичних бројева) води се 

у оквиру адресног регистра, у складу са Законом, и у на-
длежности је Републичког завода за статистику Републике 
Српске.

Члан 60.
Регистар насељених мјеста води Министарство упра-

ве и локалне самоуправе у складу са Уредбом о Регистру 
насељених мјеста у јединицама локалне самоуправе Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
4/10).

Члан 61.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 21.01/052-331/13
14. фебруара 2014. године В.д. директора,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.


