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Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

На основу члана 179. тачка е) Закона о премјеру и ка-
тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 6/12) и члана 89. став 2. Закона о републичкој 
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, 1. јула 2014. године,  
д о н о с и 

ПРАВИЛНИК 
О КАТАСТАРСКОМ КЛАСИРАЊУ И БОНИТИРАЊУ 

ЗЕМЉИШТА

ГЛАВА I 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин и поступак ката-

старског класирања, одржавања и бонитирања земљишта.
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Члан 2.

(1) Катастарско класирање земљишта је одређивање 
катастарске културе и катастарске класе (у даљем тексту: 
култура и класа) сваке парцеле пољопривредног и шум-
ског земљишта, у оквиру једне катастарске општине, у 
односу на катастарски срез, послије завршеног премјера 
земљишта.

(2) Територијална јединица за катастарско класирање 
је катастарски срез, у складу са Законом о премјеру и ка-
тастру Републике Српске (у даљем тексту: Закон). 

(3) Катастарски срез оснива, укида, мијења и његов 
назив утврђује Републичка управа за геодетске и имовин-
ско-правне послове (у даљем тексту: Управа), а у складу са 
чланом 39. Закона.

Члан 3.
Одржавање катастарског класирања земљишта (у 

даљем тексту: одржавање катастарског класирања) је 
утврђивање насталих промјена на земљишту по основу ка-
тастарских култура и класа, утврђивање неплодних повр-
шина и утврђивање земљишта посебне намјене. 

Члан 4.
(1) Бонитирање земљишта (у даљем тексту: бонити-

рање) је одређивање плодности земљишта, односно бони-
тетних класа и поткласа сваке катастарске парцеле на осно-
ву њених природних особина, без обзира на начин његовог 
коришћења.

(2) Територијална јединица за бонитирање земљишта је 
територија Републике Српске, у складу са Законом.

ГЛАВА II 
КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА

1. Основ катастарског класирања земљишта

Члан 5.
(1) Ради утврђивања јединствених критеријума за ката-

старско класирање земљишта, утврђује се основ катастар-
ског класирања земљишта за подручје сваког катастарског 
среза.

(2) Основ катастарског класирања земљишта чине: 
1) угледна земљишта у катастарском срезу (у даљем 

тексту: среска угледна земљишта), и то за сваку класу 
постојећих култура земљишта и 

2) оквири класа за сваку културу земљишта за подручје 
сваког катастарског среза, односно катастарске општине. 

Члан 6.
У оквиру основa катастарског класирања земљишта 

утврђује се угледно земљиште за сваку постојећу култу-
ру и класу у катастарској општини (општинско угледно 
земљиште), према утврђеном среском угледном земљишту, 
за одређени катастарски срез.

Члан 7.
Утврђивање основa за класирање земљишта врши се:
1) када се премјером обухвати цијело подручје или већи 

дио подручја катастарског среза,
2) за сваку новонасталу културу на подручју катастар-

ског среза која није постојала приликом извршења класи-
рања земљишта и

3) при промјени подручја катастарског среза када се 
већи број катастарских општина припаја другом катастар-
ском срезу или чине нови катастарски срез.

Члан 8.
Прије утврђивања основa катастарског класирања 

врши се рекогносцирање подручја катастарског среза којим 
се утврђују особине заступљених земљишта и упознају 
услови за пољопривредну и шумску производњу, у циљу 
утврђивања јединствених мјерила за класирање земљишта 
у катастарском срезу.

Члан 9.
Основ катастарског класирања земљишта за катастар-

ски срез обухвата:
1) утврђивање природних и економских услова про-

изводње,
2) одређивање среских угледних земљишта,
3) израду списка среских угледних земљишта,
4) израду записника о одређивању среских угледних 

земљишта,
5) означавање среских угледних земљишта и
6) утврђивање оквирних култура и класа у катастар-

ским општинама које припадају катастарском срезу.

Члан 10.
(1) Природни услови производње од значаја за поста-

вљање основa за катастарско класирање земљишта су: 
1) земљишна својства, односно припадност земљишта 

у односу на ред, класу, тип, подтип, варијетет, форму и пот-
форму,

2) морфолошке, физичке, хемијске, биолошке и ге-
олошке особине, 

3) клима, односно утицај најважнијих климатских чи-
нилаца, 

4) рељеф, односно надморска висина, нагиб терена, 
експозиција, ерозиони процеси, 

5) хидрогенизација, односно водолежност и забареност,
6) заслањивање,
7) алкализација и 
8) водоплавност и др.
(2) Економски услови производње од значаја за ката-

старско класирање земљишта су: 
1) положај катастарског среза у Републици Српској,
2) положај катастарске општине унутар катастарског 

среза,
3) положај парцеле у оквиру катастарске општине,
4) удаљеност парцеле од насеља,
5) могућност приступа парцели,
6) стање и врста путева у катастарском срезу или ката-

старској општини,
7) удаљеност катастарског среза или општине од тржи-

шта и саобраћајне везе са тржиштем и 
8) близина прерађивачке, односно прехрамбене инду-

стрије и др. 

Члан 11.
Одређивање среских угледних земљишта врши се за 

сваку класу земљишта постојеће културе у одређеном 
срезу отварањем и проучавањем педолошких профила и 
утврђивањем типа земљишта на основу природних особи-
на земљишта.

Члан 12.
(1) За среско угледно земљиште бира се:
1) парцела средње величине и просјечне плодности у 

својој класи,
2) парцела која се налази у већем комплексу катастар-

ских парцела исте културе и класе,
3) парцела која цијелом својом површином има исту 

плодност, 
4) парцела која се трајно користи у истој катастарској 

култури,
5) парцела погодне приступачности и у својини грађана и
6) у изузетним случајевима, парцела у државној своји-

ни.
(2) Ако за неку класу и културу не постоји парцела 

једнаке плодности на цијелој својој површини, за среско 
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угледно земљиште може се одабрати и дио парцеле који 
испуњава услове из става 1. овог члана. 

Члан 13.
Парцела среског угледног земљишта означава се на ски-

цама детаља, односно фото-скицама квадратом извученим 
црвеним тушем око кружића у коме је уписана ознака за 
културу и класу, а у катастарском регистру парцела се озна-
чава у рубрици примједба “као среско угледно земљиште”. 

Члан 14.
По завршетку теренских радова на утврђивању осно-

вa за катастарско класирање сачињава се елаборат основa 
за катастарско класирање земљишта у катастарском срезу, 
који садржи сљедеће податке:

1) списак среских угледних земљишта,
2) распоред класа по културама, по катастарским 

општинама у оквиру катастарског среза и
3) записник о одређивању среских угледних земљишта.

Члан 15.
(1) Катастарска парцела пољопривредног и шумског 

земљишта, према начину коришћења, сврстава се у једну 
од сљедећих култура: 

1) њива,
2) врт,
3) воћњак,
4) виноград,
5) ливада,
6) пашњак,
7) шума, 
8) трстик и мочвара,
9) рибњак.
(2) Неплодне површине и земљишта посебне намјене 

не сврставају се ни у једну културу из става 1. овог члана.
(3) За неплодне површине утврђује се врста неплод-

ности. 
(4) За земљишта посебне намјене утврђује се врста на-

мјене. 

Члан 16.
(1) Свака култура из члана 15. овог правилника, осим 

рибњака са најбољим природним и економским условима 
за производњу, сврстава се у 1. класу, иста култура са не-
посредно слабијим природним и економским условима у 2. 
класу, и тако редом, до најслабије - 8. класе. 

(2) У катастарском срезу катастарске класе земљишта 
иду непрекидним аритметичким редом од 1. класе до нај-
више 8. класе (нпр.: њ1, њ2, њ3, њ4, њ5, њ6, њ7, њ8), с тим 
да може бити утврђена само 1. класа. 

(3) У катастарској општини катастарске класе земљишта 
не морају ићи непрекидним аритметичким редом, односно 
дозвољено је прескакање редних бројева класа (нпр.: њ2, 
њ4, њ5 и њ7). 

(4) Утврђени редни бројеви катастарских класа 
земљишта за поједине културе представљају оквире класа 
земљишта за сваку културу, на подручју сваке катастарске 
општине, у оквиру одређеног катастарског среза.

2. Катастарско класирање у катастарској општини

Члан 17.
(1) Катастарско класирање земљишта у катастарској 

општини врши се на основу претходно одређених општин-
ских угледних земљишта. 

(2) Одређивање општинских угледних земљишта врши 
се за постојеће културе по класама, према оквирима класа 
из основa катастарског класирања земљишта за катастар-
ски срез.

(3) У поступку одређивања општинских угледних 
земљишта прво се утврђују угледна земљишта на дије-

лу катастарске општине на коме су заступљена најбоља 
земљишта свих култура. 

(4) Утврђивање општинског угледног земљишта и ката-
старско класирање у катастарској општини врши надлежна 
организациона јединица Управе. 

Члан 18.
При избору општинских угледних земљишта и рав-

номјерног класирања по катастарским општинама надле-
жна организациона јединица за катастарско класирање 
земљишта Управе упознаје се са основом за катастарско 
класирање у катастарском срезу.

Члан 19.
(1) За сваку катастарску општину сачињава се списак 

општинских угледних земљишта.
(2) Послије извршеног катастарског класирања општин-

ских угледних земљишта сачињава се списак општинских 
угледних земљишта за пољопривредне културе, као и за 
културу шума у катастарској општини.

Члан 20.
Општинска угледна земљишта означавају се на скицама 

детаља, односно фото-скицама кругом извученим црвеним 
тушем.

3. Детаљно класирање земљишта

Члан 21.
Катастарско класирање земљишта у катастарској оп-

штини почиње, по правилу, у оном дијелу подручја ката-
старске општине у коме је највише заступљена најбоља 
класа најраширеније културе у катастарској општини.

Члан 22.
(1) Катастарско класирање врши се тако што се за сва-

ку парцелу плодног земљишта утврђују култура и класа на 
основу оног општинског угледног земљишта којем парцела 
највише одговара према својим природним и економским 
условима производње.

(2) За неплодна земљишта утврђује се узрок неплод-
ности, а за земљишта која служе за посебне намјене 
утврђује се намјена коришћења.

Члан 23.
(1) Ако парцела исте културе није једнаке плодности 

на цијелој својој површини, дијелови парцеле различите 
плодности сврставају се у одговарајуће класе, а на скици 
детаља, односно фото-скици одвајају се бонитетном ли-
нијом извученом зеленим тушем.

(2) Бонитетна линија се одређује одмјеравањем њене 
удаљености од међних тачака парцеле.

(3) Ако је површина парцеле мала или је утврђивање 
бонитетне линије због велике хетерогености земљишта 
несврсисходно, бонитетна линија се не утврђује, него се 
узима просјечни бонитет земљишта и утврђује просјечна 
класа за цијелу парцелу. 

Члан 24.
(1) Ако се на истој парцели гаји више разних култура, 

такве парцеле добијају све постојеће културе, ако имају 
прописан минимум површине, како слиједи:

1) њива и ливада 500 м²,
2) врт, воћњак и виноград 250 м² и
3) шума и пашњак 1000 м².
(2) Ако су културе испод минимума из става 1. овог чла-

на, могу се спајати само ако су сличног катастарског прихо-
да, утврђујући културу површински заступљеније културе.

(3) Ако су културе испод минимума из става 1. овог чла-
на, а немају сличан катастарски приход, култура се утврђује 
за сваки дио парцеле.

(4) У случају да је површина културе до 100 м², из-
двајање се не врши, без обзира на катастарски приход.
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Члан 25.

Културе се утврђују према сљедећим основним крите-
ријумима:

1) култура њива је обрадиво пољопривредно земљиште 
и у културу њиве се сврстава катастарска парцела на којој 
се стално или наизмјенично гаје стрна жита, окопавине, 
крмно, индустријско, љековито, зачинско биље и одвија ра-
садничка производња, без обзира на то да ли се на парцели 
усјеви гаје сваке године или парцела повремено остаје нео-
брађена ради угра или неког другог разлога,

2) култура врта је обрадиво пољопривредно земљиште 
и у културу врта сврстава се катастарска парцела на којој се 
гаји поврће, уз помоћ природних или вјештачких система, 
односно уређаја за наводњавање, 

3) култура воћњака је обрадиво пољопривредно 
земљиште и у културу воћњака се сврстава катастарска 
парцела на којој су засађена воћна стабла, без обзира на 
начин гајења, старост воћака и степен проријеђености, 

4) култура винограда је обрадиво пољопривредно 
земљиште и у културу винограда се сврстава катастарска 
парцела на којој је засађена винова лоза без обзира на на-
чин гајења, старост винове лозе и степен проријеђености,

5) култура ливаде је обрадиво пољопривредно 
земљиште и у културу ливаде сврстава се катастарска пар-
цела на којој расту природне траве које се редовно косе,

6) култура пашњака је пољопривредно земљиште и у 
културу пашњака се сврстава катастарска парцела на којој 
расту природне или засијане траве, намијењене искључиво 
за испашу стоке,

7) култура шуме је непољопривредна површина 
земљишта и у културу шуме сврстава се катастарска пар-
цела на којој расте шумско дрвеће (с намјеном коришћења 
дрвне масе) и заштитни појасеви дрвећа површине веће од 
500 м² (без обзира на начин гајења и техничку зрелост др-
већа) и

8) култура мочвара је пољопривредна површина и у 
културу мочваре сврстава се катастарска парцела угрожена 
водом на којој, искључиво, расте мочварно биље, шаш и 
рогоз,

9) култура трстика су пољопривредна земљишта и у 
културу трстика сврстава се катастарска парцела угрожена 
водом на којој расте трска и

10) култура рибњака је пољопривредна површина и у 
културу рибњака се сврстава катастарска парцела под водом 
намијењена искључиво гајењу водених организама, и то: 

1. под рибњаком се подразумијевају и објекат на 
пољопривредном земљишту, односно објекат за аквакулту-
ру, који се користи за гајење риба, млађи, оплођене икре и 
осталих водених организама. 

Члан 26.
Поред основних критеријума из члана 25. овог правил-

ника, културе се утврђују и на основу сљедећих допунских 
критеријума:

1) у културу њива сврставају се:
1. парцеле засијане свим врстама легуминоза, смјешом 

трава у подручју гдје преовладавају њиве, поврћем које се 
не наводњава и пострним усјевима поврћа,

2. воћни, лозни, шумски расадници (ван шумског по-
дручја), култивирани врбаци за производњу прућа, јагодња-
ци,

3. засади хмеља и дуда (ако служе за гајење свилене 
бубе), парцеле засијане индустријским биљем (сточна репа, 
крмно биље, дуван, мак, соја, лан, сунцокрет и др.),

4. парцеле засијане љековитим биљем (нана, камилица 
и др.),

5. парцеле засијане ароматичним, зачинским биљем 
(мажуран, метвица и др.), пиринчана поља; 

2) у културу врта сврставају се:
1. парцеле под пластеницима и стакленицима у којима 

се гаји поврће и цвијеће, 

2. парцеле засађене цвијећем и украсним биљем на-
мијењени тржишту,

3. парцеле које су расадници украсног биља;
3) у културу воћњака сврставају се:
1. парцеле на којима су засади малине, купине, огрозда, 

ароније, дрењине, рибизле, боровнице, љеске, ораха, пито-
мог кестена, кивија и дуда (ако служи за добијање плода), 
као и природна станишта и засади боровница ван шума, на 
пашњацима и слично,

2. млади засади воћа сврставају се у културу воћњака, 
без обзира на будући успјех његовог развића, односно на 
проценат примљеног засада,

3. у случају неуспjеха садње врши се обнова садње или 
промјена културе,

4. на утврђивање културе воћњака не утиче привремено 
коришћење земљишта у младом воћњаку за гајење ратар-
ских, индустријских, повртарских, крмних, зачинских, ље-
ковитих и других биљака,

5. дрвореди, усамљена воћна стабла на парцели, као и 
засади воћних стабала по граници парцеле не сврставају се у 
културу воћњак, већ културу оне парцеле на којој се налазе; 

4) у културу виноградa сврставају се парцеле засађене 
виновом лозом (калемљеном или директно родном), а пар-
целе које су риголоване и припремљене за садњу виногра-
да сврставају се у културу винограда у случају непосредне 
садње, док се у случају неизвјесности у времену садње свр-
ставају у културу утврђену прије риголовања; 

5) у културу ливаде сврставају се:
1. парцеле засијане смјешом трава, које се редовно косе, 

као и у циљу мелиорације природних ливада у оним по-
дручјима гдје преовладавају културе ливада,

2. парцеле на изразитим нагибима на којима је смјеша 
трава засијана са циљем заштите земљишта од ерозије,

3. природне ливаде које се разоравају ради поправке бу-
сена и састава трава и др.;

6) у културу пашњака сврставају се:
1. парцеле са природним травама или засијане смјешом 

ниских трава намијењене искључиво и само за испашу, као 
и земљишта под шикарама на којим нису забрањена испа-
ша и брст и

2. парцеле на којима се трава коси само у изузетно пого-
дним годинама и на којима се врши испаша;

7) у културу шуме сврставају се:
1. парцеле засађене меким и тврдим лишћарима, чети-

нарима, шумски расадници у комплексу шума, засади ораха 
и питомог кестена који служе за производњу дрвне масе и

2. деградирани, престарјели и запуштени воћњаци и 
виногради природно обрасли шумским дрвећем, шумске 
сјечине и пропланци између комплекса шума које се не 
обрађују, не косе и не служе за испашу или су на њима 
испаша и брст забрањени, шикаре у којима су забрањени 
испаша и брст. 

Члан 27.
Катастарске парцеле којима се пролазно мијења култу-

ра, осим врта, сврставају се у ону културу за коју су стално 
намијењене, према плодореду и начину коришћења (нпр. 
њива која се ради угра користи као пашњак не сврстава се 
у културу пашњака, већ у културу њива; ливада која се неко 
вријеме оре ради уништавања корова не сврстава се у кул-
туру њива, већ у културу ливада). 

Члан 28.
Дрвореди који се састоје из појединих стабала недалеко 

засађених, као и усамљена стабла не сматрају се посебном 
културом, него се сврставају у културу парцеле на којој се 
налазе.

Члан 29.
Плодна земљишта која се привремено или повремено 

не искоришћавају за пољопривредну производњу, као скла-
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дишта грађевинског материјала, дрвета или другог материја-
ла, циглане, ауто-отпад и сл. сврставају се у културу околног 
или најближег земљишта једнаке или сличне плодности.

Члан 30.
Допунски критеријуми код утврђивања катастарских 

класа за све културе из чл. 25. и 26. овог правилника на 
истом типу земљишта:

1) једном катастарском класом слабије, у односу на 
дати основ класирања, класираће се: 

1. културе које имају неповољне услове производње 
као што су удаљеност парцеле од насеља и приступачност 
у зависности од стања и врсте путева и развијеност путне 
мреже по атару,

2. културе на парцелама, односно дијеловима парцела 
које се налазе уз шуму, воћњак, јавни парк, површински 
коп рудника, мајдан камена, сепарацију шљунка и пијеска, 
депонију смећа, депонију јаловине, пепелиште, аутобуску, 
односно жељезничку станицу и сл., 

3. виногради и воћњаци који су усамљени у атару и сл.,
4. млади засад шуме, деградирана шума, шума са ло-

шијом врстом дрвећа, шума лишћара у комплексу четинара; 
2) културе једном катастарском класом боље, у односу 

на дати основ класирања, класираће се: 
1. њиве које се наводњавају, а засађене су ратарским 

усјевима, индустријским, крмним, љековитим, зачинским 
и другим биљем и слично,

2. вртови, пластеници са вјештачким уређајима за на-
водњавање, стакленици са вјештачким уређајима за на-
водњавање засађени цвијећем, расадом украсног биља или 
повртарским културама, 

3. воћњаци:
- са јужном, југозападном и југоисточном експозицијом, 

односно са бољим свјетлосно-топлотним режимом,
- у горњим дјеловима бријега, великих брегова или брда 

у односу на воћњаке у њиховом подножју,
- у широким ријечним долинама, поред великих ријека и 

пространих водених површина у односу на воћњаке у уским 
ријечним долинама, поред мањих водених површина,

- који су заштићени од вјетрова и мразева, воћњаци који 
имају повољнију ружу вјетрова, јужни у односу на сјеверне 
и сјевероисточне, западни у односу на сјеверне и сјеверо-
западне и сл.,

- који се наводњавају и имају противградну заштиту и 
метеоролошке станице и сл., 

4. виногради:
- са јужном, југозападном и југоисточном експозицијом 

са бољим свјетлосно-топлотним режимом у односу на ви-
нограде који се налазе на осојним положајима,

- који се налазе у горњем дијелу падине брежуљка или 
у горњем дијелу падине бријега у односу на оне у доњим 
дијеловима,

- на положајима који се добро провјетравају са повољ-
ном ружом вјетрова,

5. ливаде:
- које се разоравају у циљу поправке квалитета природ-

них трава и њихове доминације над коровским травама,
- са повољнијим стањем влаге и влажења,
- које се наводњавају, које су у рјечној долини заштиће-

не од поплава,
- код којих је трајање поплава краће, са квалитетнијим 

ливадским травама и гушћим бусеном,
- са мање коровских биљака, са јачим интензитетом по-

раста трава, са повољнијом експозицијом у брдском, брдско-
планинском или планинском рељефу, стањем влаге и сл., 

6. пашњаци:
- који се разоравају у циљу поправке квалитета природ-

них трава и њихове доминације над коровским травама,

- који су са повољнијим стањем влаге и влажења,
- који се наводњавају,
- који су у ријечној долини заштићене од поплава,
- код којих је трајање поплава краће са јачим интензи-

тетом пораста трава, са повољнијим временом; мјесецима 
паше, са повољнијом експозицијом у брдском, брдско-пла-
нинском или планинском рељефу, стањем влаге и сл., 

7. шуме:
- са бољим начином гајења, као што је висока, средња 

и ниска,
- са бољом врстом дрвећа, размјером смјеше, стани-

шном класом, обрастом и турнусом сјече, са повољнијом 
експозицијом (сјеверна, сјевероисточна, сјеверозападна, у 
односу на источну, југозападну и јужну), 

8. трстици који имају бољи квалитет, већу густину и ре-
довно коришћење, односно сјечење трске, као и то да ли су 
стално под водом или не и 

9. мочваре које имају бољи квалитет и дају већу количи-
ну мочварног биља, начин његове употребе, као и то да ли 
је биље стално под водом или није.

Члан 31.
(1) Земљишта која се користе као паркови, а нису јав-

ни паркови, према својој намјени сврставају се у једну или 
више култура. 

(2) Ако је у парку претежно цвијеће за продају, парк се 
сврстава у врт, ако је претежно трава, сврстава се у ливаду, 
ако је претежно дрвеће, сврстава се у шуму. 

(3) Ако су у парку цвијеће, воћке, траве, дрвеће, свако за 
себе груписани, тада се сваки дио сврстава у одговарајућу 
културу. 

Члан 32.
(1) Површине које не могу да се користе за пољопри-

вредну и шумску производњу обухватају природно неплод-
на земљишта и вјештачки створена неплодна земљишта.

(2) Природно неплодна земљишта су:
1) крш, 
2) голет,
3) јаруга,
4) камењар,
5) вододерина,
6) голет,
7) спруд,
8) извор,
9) поток,
10) ријека,
11) природно језеро,
12) дубока бара, 
13) водопад,
14) шљунковита сува ријечна корита,
15) бујични каменито-шљунковити нанос,
16) клизиште и друго.

(3) Вјештачки створена неплодна земљишта су:
1) површински коп рудника,
2) мајдан камена, шљунка и пијеска,
3) материјални ров са каменито-шљунковитом 

 подлогом,
4) вјештачка језера и друго.

Члан 33.
(1) Земљишта која служе за посебне намјене и због тога 

се не користе у пољопривреди и шумарству су: 
1) парк,
2) ботаничка башта,
3) зоо-врт,
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4) спортско игралиште и спортски терени,
5) улица,
6) пут,
7) сквер,
8) трг,
9) паркинг,
10) пијаца,
11) темељ,
12) рушевина,
13) вашариште,
14) базен,
15) воденица - млин,
16) вјештачко језеро,
17) купалиште,
18) јавна чесма,
19) хиподром,
20) стрелиште,
21) камп,
22) метро,
23) аутобуска и жељезничка станица,
24) жељезничка пруга,
25) аеродром,
26) земљишта која служе за редовну употребу објеката,
27) двориште,
28) градилиште,
29) депонија смећа,
30) депонија јаловине,
31) пепелиште,
32) гробље,
33) ров,
34) јаз,
35) канал,
36) насип,
37) жичаре на ски-стазама и слична земљишта.
(2) Земљишта из става 1. овог члана не сврставају се ни 

у једну културу, већ се означава њихова намјена коришћења 
у складу са важећим шифарником из катастарског операта.

Члан 34.
(1) Неизграђено грађевинско земљиште сврстава се 

у постојећу културу, а ако је нема, у културу најближег 
земљишта исте или сличне плодности.

(2) Земљишта уз зграде за становање површине до 1000 
м² не сврставају се у културу, него се означавају као дво-
риште, осим земљишта површине преко 1000 м², која су 
формирана као грађевинске парцеле. 

(3) Површина парцеле из става 2. овог члана која пре-
лази 1000 м² сврстава се у културу у складу са чл. 26. и 27. 
овог правилника.

Члан 35.
(1) Културе, неплодне површине и земљишта посебне 

намјене означавају се на скици детаља, односно фото-ски-
ци, за сваку парцелу, сљедећим ознакама: 

1) њива њ,
2) врт вр,
3) воћњак вћ,
4) виноград вг,
5) ливада л,
6) пашњак пш,
7) шума ш,
8) трстик и мочвара т/м,
9) рибњак р,

10) неплодне површине из члана 34. ст. 2. и 3. овог пра-
вилника означавају се скраћеницом “нп” са назнаком узро-
ка неплодности (нпр. нп камењар, нп бара...), 

11) земљишта посебне намјене из члана 35. овог пра-
вилника означавају се са “зпн”, а поред ове ознаке уписује 
се њихова намјена (нпр: зпн-гробље) и

12) двориште и земљиште уз стамбене зграде означа-
вају се скраћеницом “дв”, а вишак дворишта и ознаком ку-
лтуре и класе (“дв-вћ2”).

(2) У поступку катастарског класирања утврђене кла-
се се уписују црвеним тушем на скицама детаља, односно 
фото-скицама или мастилом у посебним списковима, арап-
ским бројевима поред ознаке за културу. 

Члан 36.
(1) Исправка ознаке културе или класе уписане на ски-

цама детаља, односно на фото-скицама или посебним спи-
сковима врши се прецртавањем погрешних ознака тако да 
оне остану видљиве и уписом новоутврђених ознака изнад 
прецртаних.

(2) На слободном простору или полеђини скице детаља, 
односно фото-скице, као и у посебним списковима означа-
ва се на којим парцелама и какве измјене су извршене, уз 
потпис лица које је исправку извршило.

Члан 37.
(1) По завршеном катастарском класирању у катастар-

ској општини надлежна организациона јединица Управе за 
катастарско класирање земљишта потписује фото-скице 
црним тушем на мјесту предвиђеном за потпис. 

(2) Уколико је извођач радова на катастарском класи-
рању земљишта геодетска организација, дужна је у складу 
са Законом пријавити почетак и завршетак радова Управи, 
у циљу надзора и прегледа извршених радова. 

Члан 38.
(1) Надлежна организациона јединица Управе за ката-

старско класирање земљишта сачињава записник о извр-
шеном катастарском класирању земљишта, који потписују 
предсједник и чланови комисије.

(2) По одређивању општинских угледних земљишта и 
извршеном детаљном катастарском класирању земљишта, 
сачињава се елаборат катастарског класирања земљишта. 

Члан 39.
Документацију извршеног класирања земљишта чине:
1) кратак опис карактеристика катастарског среза,
2) угледна земљишта за подручје катастарског среза, за 

сваку класу постојећих култура,
3) општинска угледна земљишта за сваку катастарску 

општину на подручју катастарског среза,
4) морфолошки описи ископаних педолошких профи-

ла и
5) записник о прегледу и пријему радова детаљног кла-

сирања по катастарским општинама. 

Члан 40.
(1) Преглед и пријем радова катастарског класирања у 

катастарским општинама врши надлежна организациона 
јединица за послове катастарског класирања земљишта у 
присуству извођача радова.

(2) Након извршеног прегледа и пријема радова ката-
старског класирања потписују се фото-скице, црвеним ту-
шем, на мјесту предвиђеном за потпис и сачињава се запи-
сник о извршеном прегледу и пријему радова катастарског 
класирања.

4. Обнова катастарског класирања земљишта

Члан 41.
(1) Обнова катастарског класирања земљишта врши се у:
1) случају обнове премјера и катастра непокретно-

сти, 
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2) случају битних промјена неких од елемената при-
родних и економских услова производње, односно других 
елемената од значаја за катастарско класирање земљишта и 

3) ако се дио катастарског среза припоји другом ка-
тастарском срезу, врши се обнова катастарског класирања 
земљишта.

(2) Обнова катастарског класирања земљишта врши се 
на начин и у поступку који су овим правилником прописа-
ни за катастарско класирање земљишта.

Члан 42.
(1) У случају обнове катастарског класирања у складу 

са чланом 41. став 1. тачка 3) овог правилника, а у питању 
су измјене такве природе и обима да није потребно извр-
шити обнову катастарског класирања земљишта у цијелом 
катастарском срезу, утврђивање нових класа на припоје-
ном дијелу врши се у оквиру постојећег основа катастар-
ског класирања земљишта, односно катастарског среза, уз 
утврђивање оквирних класа, за сваку културу земљишта и 
подручје сваке катастарске општине из припојеног ката-
старског среза. 

(2) Ако се споје два катастарска среза, утврђује се нови 
основ катастарског класирања земљишта за новоформира-
ни катастарски срез и врши се обнова катастарског класи-
рања земљишта.

Члан 43.
(1) Ако се на мањем дијелу катастарског среза извр-

ши обнова премјера или само обнова катастарског класи-
рања земљишта, катастарско класирање земљишта врши 
се у оквиру постојећег основа катастарског класирања 
земљишта. 

(2) Ако се на већем дијелу катастарског среза или на 
цијелом срезу изврши премјер, обнова премјера или само 
обнова катастарског класирања земљишта, катастарско 
класирање земљишта врши се према новоутврђеном осно-
ву катастарског класирања земљишта. 

(3) Ако у катастарском срезу настане нова култура, 
врши се допуна постојећег основа катастарског класирања 
земљишта у катастарској оппштини за ту културу, у складу 
са одредбама овог правилника. 

Члан 44.
(1) Ако је обим промјена култура у катастарској оп-

штини знатан у односу на постојеће стање у катастру, врши 
се обнова катастарског класирања земљишта за ту катаста-
рску општину. 

(2) У поступку обнове катастарског класирања 
земљишта на цијелој катастарској општини или дијелу 
општине, када се не врши премјер или обнова премјера, 
уписивање података о катастарском класирању земљишта 
врши се на копији скица премјера или копији фото-скица 
израђених за ове потребе.

(3) Документацију извршене обнове катастарског кла-
сирања чине:

1) записник о извршеној обнови катастарског класи-
рања земљишта,

2) списак регистрованих промјена,
3) записник о прегледу обнове катастарског класирања

земљишта и
4) копија скица премјера или фото-скице.
5. Примједбе на катастарску културу и класу и друге

начине коришћења земљишта

Члан 45.
(1) Комисија за излагање на јавни увид података о не-

покретностима и утврђивање права на непокретностима (у 
даљем тексту: Комисија)  у поступку за излагање дужна је 
да у складу са чланом 83. став 2. Закона разматра стављене 
примједбе странака на катастарску културу и класу и друге 
начине коришћења земљишта која су утврђена овим пра-
вилником.

(2) Комисија, у складу са чланом 83. став 3. Закона при-
мједбе странака или, када сама утврди неправилности које 
се односе на катастарску културу и класу и друге начине 
коришћења земљишта, доставља Управи на мишљење.

Члан 46.
(1) По достављеном захтјеву за мишљење надлежна ор-

ганизациона јединица Управе врши увиђај на лицу мјеста, 
сачињава записник о утврђеном чињеничном стању и осно-
ваности примједаба, а у случају када постоји надлежност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
доставља спис предмета у њихову надлежност.

(2) По извршеном увиђају и достављеном рјешењу 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
када је надлежно, надлежна организациона јединица Упра-
ве комплетни спис доставља Комисији, која је захтјев упу-
тила на даље поступање. 

ГЛАВА III 
УТВРЂИВАЊЕ КАТАСТАРСКЕ КУЛТУРЕ И КЛАСЕ 

ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ОДРЖАВАЊА КАТАСТРА 
НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 47.
У поступку одржавања катастра непокретности надле-

жна организациона јединица Управе утврђује појединачне 
промјене културе и класе земљишта и промјене на свим 
површинама, неплодне површине земљишта и земљишта 
посебне намјене, и то: 

1) промјену културе и класе на свим парцелама које су
предмет захтјева за измјену културе и класе,

2) промјену класе за културе за које није могуће тачно
примијенити одговарајуће класе истих култура сусједног 
земљишта,

3) промјену културе и класе за парцеле на граници
двије катастарске општине које припадају истом катастар-
ском срезу или различитим катастарским срезовима, који 
имају исти тип земљишта, исту културу, а различите класе 
у поступку усклађивања култура и класа,

4) промјену културе и класе на парцелама са више ка-
тастарских класа,

5) промјену културе и класе настале усљед битних промје-
на неких од природних чинилаца поступком: одводњавања, 
наводњавања, подизања нивоа подземних вода, поплавама, 
бујичним засипањем, активирањем клизишта, ерозионим 
процесима, подизањем одбрамбених насипа, промјеном или 
регулацијом водотока, свих облика елементарних непогода 
и сл. или промјеном неких од економских чинилаца: могућ-
ност приступа парцели; стање и врста путева у катастарском 
срезу или катастарској општини; удаљеност катастарског 
среза или општине од тржишта и саобраћајне везе са тржи-
штем; близина прерађивачке, односно прехрамбене инду-
стрије, миграција становништва и др., 

6) у случају спајања парцела у оквиру посједа и
7) увођење нове катастарске културе.

Члан 48.
(1) Корисници земљишта дужни су да у складу са Зако-

ном пријаве надлежној подручној јединици Управе сваку 
насталу промјену на земљишту која се односи на катастар-
ско класирање (све промјене које су од утицаја на одређи-
вање културе, класе и неплодног земљишта). 

(2) Промјене на земљишту, које утврди Управа, а које 
нису пријављене у смислу става 1. овог члана, узимају се у 
поступак по службеној дужности. 

Члан 49.
На подручјима гдје постоји култура врт, Управа сваке пете 

године врши провјеравање површина под културом врта.

Члан 50.
Не утврђују се култура и класа природно или вјештачки 

створених неплодних земљишта и земљишта посебне на-
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мјене, већ се утврђују врста неплодности или њихова на-
мјена.

Члан 51.
Подносилац захтјева за промјену културе и класе 

земљишта доставља подручној јединици - канцеларији 
сљедеће исправе:

1) захтјев за промјену катастарске културе и класе,
2) копију катастарског плана,
3) посједовни лист или лист непокретности,
4) уколико подносилац захтјева није посједник предметне

парцеле, потребно је да достави писмену сагласност уписаног 
посједника у оригиналној верзији или овјереној копији, 

5) закључак о висини трошкова поступка и
6) уплатницу или копију уплатнице.

Члан 52.
(1) Увиђај на терену у поступку измјене културе и класе 

по захтјеву странке или по службеној дужности врши Упра-
ва, уз присуство геодетског стручњака из подручне једини-
це којој је захтјев поднесен, а који врши идентификацију 
предметне парцеле. 

(2) О извршеном увиђају на лицу мјеста сачињава се 
записник о утврђивању испуњености услова за измјену ка-
тастарске културе и класе.

(3) Уколико је у питању захтјев за промјену катастар-
ске културе и класе која је у надлежности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, препис запи-
сника из става 2. овог члана, копија извода из јавне евиден-
ције о непокретностима за предметну парцелу, копија зах-
тјева странке, фото-документација за предметну парцелу и 
захтјев за давање сагласности за измјену доставља се том 
министарству на даље поступање.

(4) Надлежна подручна јединица доноси рјешење по 
поднесеном захтјеву за промјену катастраске културе и 
класе пољопривредног земљишта након утврђеног увиђаја 
и на основу рјешења Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, у случају из става 3. овог члана.

Члан 53.
Утврђивање испуњености услова за промјену катастар-

ске културе и класе земљишта врши се на основу чињенич-
ног стања одређене парцеле за обрадиво пољопривредно, 
пољопривредно и шумско земљиште, а у складу са одред-
бама овог правилника које се односе на катастарско класи-
рање земљишта.

ГЛАВА IV 
БОНИТИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Члан 54.
(1) Основ за бонитирање чине републичка угледна 

земљишта за сваку бонитетну класу, односно поткласу. 
(2) Основ за бонитирање и мјерила за распоређивање 

земљишта у бонитетне класе и поткласе утврђује Управа.

Члан 55.
(1) Бонитирањем се одређују бонитетна класа и поткла-

са свих земљишта подобних за пољопривредну и шумску 
производњу на основу природних особина земљишта, без 
обзира на њихов начин коришћења.

(2) Бонитирање обухвата:
1) прикупљање описних података о земљишту,
2) лабараторијске анализе земљишних узорака и
3) израду елабората бонитирања земљишта.
(3) Бонитирање земљишта врши се послије комасацио-

ног премјера или катастарског премјера земљишта, исто-
времено са катастарским класирањем земљишта. 

Члан 56.
(1) На основу природних особина, сва земљишта подоб-

на за пољопривредну и шумску производњу распоређују се 

у једну од осам бонитетних класа, а у оквиру сваке бони-
тетне класе могу се утврдити једна или двије поткласе, и 
то:

1) прва бонитетна класа - прва поткласа 11,
 - друга поткласа 22,
2) друга бонитетна класа - прва поткласа 11,
 - друга поткласа 22,
3) трећа бонитетна класа - прва поткласа 11,
 - друга поткласа 22,
4) четврта бонитетна класа - прва поткласа 11,
 - друга поткласа 22,
5) пета бонитетна класа - прва поткласа 11,
 - друга поткласа 22,
6) шеста бонитетна класа - прва поткласа 11,
 - друга поткласа 22,
7) седма бонитетна класа,
8) осма бонитетна класа.
(2) Седма и осма бонитетна класа немају поткласе.
(3) Трстици, мочваре, неплодне површине и земљишта 

која служе за посебне намјене не бонитирају се.

ГЛАВА V 
ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.
Поступци класирања земљишта започети прије сту-

пања на снагу овог правилника окончаће се према тада ва-
жећим прописима.

Члан 58.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Пра-

вилник о катастарском класирању и бонитирању земљишта 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 34/13).

Члан 59.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 21.01/052-74/14 
јула 2014. године В.д. директора,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.


