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Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 179. тачка ђ) Закона о премјеру и ка-
тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18) и члана 83. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 115/18), уз сагласност Владе Републике Срп-
ске, директор Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове Републике Српске, 11. фебруара 2021. 
године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О КАТАСТАРСКОМ ПРЕМЈЕРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се технички нормативи, 

методе и начин рада који се примјењују у катастарском 
премјеру.

Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) boresight калибрација је метод којим се дефинише

одступање између центра IMU јединице и пројекционог 
центра камере;

2) глобални навигациони сателитски систем - ГНСС је
просторно оријентисан глобални навигациони систем који 
обезбјеђује непрекидно и поуздано позиционирање, нави-
гацију и одржавање времена корисницима широм свијета у 
било које вријеме и на било ком мјесту на земљи;

3) граничне тачке су обиљежене или необиљежене пре-
ломне тачке граничне линије парцеле, дијела парцеле, од-
носно контурне линије објекта на терену;

4) географски називи су називи насељених мјеста и фи-
зичко-географских објеката (планина, ријека, језера и др.);

5) геореференцирање је поступак којим се обезбјеђује
једнозначно позиционирање података у географском про-
стору;

6) GPS (енгл. Global Positioning System) представља
глобални позициони систем;

7) GDOP (енгл. Geometric Dilution of Precision) пред-
ставља мјеру квалитета геометрије глобалног позиционог 
система, тј. мјеру утицаја геометрије сателита на преци-
зност глобалног позиционог система и изражава се кроз хо-
ризонталне - HDOP (енгл. Horizontal Dilution of Precision), 
вертикалне - VDOP (енгл. Vertical Dilution of Precision), 
просторне - PDOP (енгл. Positional Dilution of Precision) и 
временске - TDOP (енгл. Time Dilution of Precision) факторе 
прецизности;

8) дигитални ортофото - ДОФ је дигитална слика те-
риторије Републике Српске у ортогоналној пројекцији, 
добијена из дигиталног аерофотограметријског снимка, 
сателитског снимка или снимка добијеног осталим метода-
ма снимања из даљинске детекције, у складу са чланом 2. 
тачка и) Закона о премјеру и катастру Републике Српске (у 
даљем тексту: Закон);

9) дигитална слика је слика која је дефинисана у бинар-
ној форми и састоји се од матрице пиксела, гдје се сваки 
пиксел слике састоји од једног или више битова информа-
ција којима се дефинишу његове дигиталне карактеристике 
(величина, боја и освијетљеност - спектрални интензитет);

10) дигитални снимак је снимак у дигиталном растер-
ском облику добијен у поступку аерофотограметријског 
снимања, сателитског снимања или осталим методама 
даљинске детекције;

11) INS (енгл. Inertial Navigation System) је инерцијал-
ни навигациони систем који користи рачунар, сензоре 
помјерања (акцелерометре) и сензоре просторне ротације 
(жироскопе) за континуално рачунање позиције, оријен-
тације и брзине (правац и брзину кретања) летјелице без 
коришћења екстерних референци;

12) IMU (енгл. Inertial Measurement Unit) је електрон-
ски уређај који детектује промјене у просторној ротацији 
летјелице;

13) кинематичка метода снимања је техника релативног
сателитског позиционирања која се изводи коришћењем 
два или више пријемника, при чему је један базни, који се 
налази на фиксној позицији и шаље у реалном времену ко-
рекције ка покретном пријемнику или роверу и на тај начин 
се у оквиру кратких опажачких сесија од неколико секунди 
до неколико минута у реалном времену рачуна непозната 
позиција покретног пријемника у оквиру центиметарске 
тачности;

14) класа тачности је класа стандардне девијације на-
стале као резултат оцјене (најчешће методом најмањих ква-
драта), у којој су мјерни елементи истовремено израчунате 
координате и гдје се, по правилу, дате тачке подразумијева-
ју да су без грешака;

15) lever arm калибрација је метод којим се одређује
одступање између GPS јединице и пројекционог центра 
камере;

16) метаподаци представљају скуп података који опису-
ју, објашњавају, лоцирају или на други начин чине лакшим 
претраживање, коришћење или управљање неким извором 
информација;

17) мртви углови су подручја на снимку на којима није
могуће видјети детаљ референтне површи усљед преслика-
вања високих објеката код централне пројекције;

18) одмјерање је утврђивање хоризонталног растојања
између двије тачке, измјерено до на центиметар и може 
бити апсцисно, косо и попречно, при чему је:

1. апсцисно одмјерање утврђивање хоризонталног ра-
стојања дуж апцисне линије постављене између двије гео-
детске референтне или граничне тачке,

2. косо одмјерање утврђивање хоризонталног растојања
од граничне тачке до апсцисне линије (по правилу до неког 
цијелог метра на пантљици постављеној на апсцисној ли-
нији) постављене између двије геодетске референтне или 
граничне тачке и које са апсцисном линијом, по правилу, 
заклапа угао што ближи углу од 45 степени,

3. попречно одмјерање утврђивање хоризонталног ра-
стојања између двије несусједне тачке на истој граничној 
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линији или између двије граничне тачке различитих парце-
ла, дијелова парцела, односно објеката;

19) орторектификација је поступак диференцијалне 
ректификације којим се перспективна пројекција преводи у 
ортогоналну, отклањају ефекти нагиба осе снимања камере 
и утицај рељефа терена на садржај снимка;

20) ортофото мозаик је слика настала спајањем два или 
више међусобно преклапајућих или граничних орторекти-
фикованих снимака, гдје су ивице њихових спојева садр-
жајно и радиометријски уклопљене тако да чине контину-
алну слику;

21) RTCM (енгл. Real-Time Correction Messages) је стан-
дардни формат података који се односе на ГНСС корекције;

22) RTK (енгл. Real Тime Кinematic) је метода релати-
вног кинематичког позиционирања у реалном времену код 
које се координате детаљних тачака добијају одмах, без по-
требе за накнадним рачунањем;

23) СРПОС представља мрежу перманентних станица 
глобалног позиционог система за територију Републике 
Српске, у складу са чланом 2. тачка у) Закона;

24) стварно стање је постојећи положај и облик парцеле 
коју је на терену, у поступку катастарског премјера, обиље-
жио ималац права или лице уписано у постојеће катастар-
ске евиденције (у даљем тексту: ималац права на непокрет-
ностима), односно постојеће стање изграђеног објекта и 
посебног дијела објекта, као и постојеће стање у погледу 
права на непокретности;

25) статичка метода ГНСС мјерења је техника релати-
вног сателитског позиционирања која се изводи комбино-
вањем два или више тзв. стационарних пријемника (базног 
на познатој и покретног на непознатој тачки) у оквиру 
опажачких сесија дужих од десет минута до чак неколико 
дана уз рачунање позиција коришћењем накнадне обраде 
података и изводи се само уколико је једини захтјев висока, 
најчешће супцентиметарска тачност мјерења;

26) топографски кључ је скуп података и правила о при-
казу графичких симбола за појаве и објекте садржане на 
катастарским плановима и скицама снимања;

27) топографски знак је симбол из топографског кључа;
28) тачке геодетског основа су тачке просторне рефе-

рентне мреже Републике Српске, просторних локалних 
референтних мрежа, тачке тригонометријских мрежа свих 
редова и тачке полигонометријских и полигонских мрежа;

29) формат података је документ записан у посебном 
рачунарском формату који је базиран на широко прихва-
ћеним стандардима и користи се за размјену електронских 
докумената од једног система за обраду података до другог 
система;

30) фронт је хоризонтално растојање између двије 
сусједне тачке граничне линије парцеле или контуре објек-
та измјерено до на центиметар.

ГЛАВА II
КАТАСТАРСКИ ПРЕМЈЕР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1. Појам катастарског премјера и база података 
катастарског премјера

Члан 3.
(1) Катастарски премјер као геодетско мјерење и при-

купљање података о непокретностима и имаоцима права 
на непокретностима које се врши геодетским методама за 
хоризонтално и вертикално позиционирање непокретно-
сти у референтном систему Републике Српске, гдје подаци 
добијени геодетским мјерењем и прикупљањем података 
чине елаборат премјера, дефинисан је чланом 35. Закона.

(2) Подаци о непокретностима и имаоцима права на 
непокретностима уписују се у базу података катастарског 
премјера.

(3) База података из става 2. овог члана обухвата по-
датке о:

1) катастарским парцелама (у даљем тексту: парцеле) и 
дијеловима парцела,

2) објектима,
3) посебним дијеловима објеката,
4) правима на непокретностима и имаоцима тих права,
5) границама просторних јединица.
(4) База података катастарског премјера дефинише се 

главним пројектом за извођење геодетских радова (у даљем 
тексту: главни пројекат).

Члан 4.
(1) Катастарски премјер врши се за територију ката-

старске општине или дијела катастарске општине.
(2) Када се катастарски премјер врши за дио катастар-

ске општине, граница подручја катастарског премјера одре-
ђује се по граници парцела, према подацима постојећег 
премјера и катастарских евиденција.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, граница подручја 
катастарског премјера може да сијече дугачке парцеле (сао-
браћајнице, водотоке и сл.).

Члан 5.
(1) Одлуку о катастарском премјеру доноси Републичка 

управа за геодетске и имовинско-правне послове (у даљем 
тексту: Управа), у складу са чланом 72. став 2. Закона.

(2) Одлука из става 1. овог члана садржи:
1) назив јединице локалне самоуправе,
2) назив катастарске општине, односно дијела катастар-

ске општине који је обухваћен катастарским премјером,
3) површину подручја катастарског премјера,
4) прегледну карту подручја катастарског премјера,
5) опис граница подручја катастарског премјера, ако по-

дручје катастарског премјера не обухвата цијелу катастар-
ску општину,

6) планирано вријеме за израду катастарског премјера,
7) извор и оријентациони обим финансијских средста-

ва,
8) образложење одлуке.

Члан 6.
(1) Разлози за доношење одлуке о катастарском премје-

ру могу бити:
1) унапређивање тачности или ажурности постојећег 

премјера и постојећих евиденција,
2) уништени или неупотребљиви подаци постојећег 

премјера.
(2) Катастарски премјер због унапређивања тачности и 

ажурности постојећег премјера врши се уколико се утвр-
ди да се минимално 50% садржаја катастарских планова у 
некој катастарској општини (или њеном дијелу) разликује 
од стварног стања на терену, а природа тих разлика је та-
ква да се не могу ефикасно отклонити у поступку редовног 
одржавања премјера или допунског премјера у оснивању 
катастра непокретности.

(3) Као основ за утврђивање процента разлика између 
постојећег премјера и стварног стања на терену користе се 
ортофото планови у комбинацији са увиђајем на терену.

(4) Уколико се катастарски премјер изводи на дијелу 
катастарске општине, за дио који се не премјерава преузи-
мају се подаци постојећег премјера и важећих катастарских 
евиденција.

(5) Уколико су подаци премјера за цијелу катастарску 
општину или дио катастарске општине прије доношења 
одлуке о катастарском премјеру били у службеној употре-
би, приликом катастарског премјера врши се нумерација 
парцела за цијелу катастарску општину у складу са глав-
ним пројектом.

2. Техничка документација
Члан 7.

(1) Катастарски премјер врши се на основу главног про-
јекта.
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(2) Главни пројекат у складу са чланом 26. Закона садр-

жи:
1) опште податке о предмету пројекта и пратећој доку-

ментацији,
2) пројектни задатак за израду главног пројекта,
3) основе за израду пројекта,
4) технички извјештај о извршеним претходним радо-

вима,
5) пројектно рјешење геодетских радова,
6) организацију радова,
7) предмјер и предрачун радова,
8) графичке прилоге и табеле.
(3) Пројектно рјешење геодетских радова (у даљем тек-

сту: пројектно рјешење) садржи:
1) поступак обавјештавања ималаца права о вршењу 

и значају катастарског премјера, њиховом учествовању и 
обавезама,

2) начин организације и формат размјене података,
3) избор класе тачности граничних тачака непокретно-

сти,
4) идентификацију и обиљежавање подручја катастар-

ског премјера,
5) поступак геодетског мјерења непокретности,
6) поступак прикупљања података о непокретностима,
7) техничке услове које треба испуњавати и пратити то-

ком реализације пројекта,
8) поступак контроле квалитета радова и остварење 

утврђене класе тачности,
9) начин катастарског класирања земљишта,
10) поступак израде привремених листова непокретно-

сти,
11) примијењене техничке нормативе,
12) план вршења стручне контроле и прегледа.

Члан 8.
(1) О реализованом главном пројекту извођач радова 

сачињава технички извјештај, који садржи:
1) насловну страну,
2) увод,
3) податке о извођачу радова и копије лиценци за рад и 

геодетских лиценци,
4) копије докумената о метролошким својствима гео-

детских инструмената коришћених у катастарском премје-
ру,

5) списак дијелова елабората катастарског премјера,
6) извјештај о реализацији према главном пројекту.
(2) Насловна страна извјештаја из става 1. овог члана 

садржи у заглављу назив субјекта који је извршио катастар-
ски премјер, на средини странице текст: “Технички извје-
штај о извршеним радовима на катастарском премјеру” и 
назив реализованог пројекта, а у централном доњем дијелу 
насловне стране мјесто и датум формирања извјештаја.

(3) Увод техничког извјештаја је текстуална цјелина 
која слиједи послије насловне стране и садржи:

1) напомене у вези са материјом изложеном у технич-
ком извјештају,

2) датум реализације главног пројекта,
3) број примјерака извјештаја,
4) назив подручја обухваћеног пројектом,
5) назив главног пројекта који је предмет реализације,
6) потпис овлашћеног лица и печат субјекта који је реа-

лизовао главни пројекат,
7) име и презиме и број геодетске лиценце лица које 

руководи радовима на реализацији главног пројекта и које 
је саставило технички извјештај, његов потпис и печат.

(4) Технички извјештај о реализацији геодетских радо-
ва сачињава се по фазама радова према главном пројекту, 
као и завршни технички извјештај по реализацији свих гео-
детских радова прописаних главним пројектом и садржи 
опис изведених радова.

(5) Ако се технички извјештај израђује у више свезака, 
документација из става 1. т. 2), 3) и 4) овог члана улаже се 
само у прву свеску.

Члан 9.
(1) Катастарски премјер врши се у референтном систе-

му Републике Српске.
(2) Постављање допунских геодетских референтних 

тачака за хоризонтално и вертикално позиционирање не-
покретности и одређивање њихових координата врши се у 
складу са главним пројектом.

(3) За потребе катастарског премјера могу се, поред гео-
детских референтних тачака из ст. 1. и 2. овог члана, кори-
стити и тачке за слободно позиционирање, које се привре-
мено стабилизују на терену.

(4) Тачност геодетских референтних тачака за хоризон-
тално и вертикално позиционирање непокретности и тача-
ка за слободно позиционирање мора бити таква да омогућа-
ва постизање утврђене класе тачности граничних тачака за 
подручје катастарског премјера.

Члан 10.
(1) У поступку катастарског премјера врши се геодетско 

мјерење непокретности према стварном стању на терену.
(2) Предмет геодетског мјерења су граничне тачке на 

граничним линијама:
1) катастарске општине,
2) парцеле,
3) дијелова парцеле (према начину коришћења),
4) зграда и других грађевинских објеката.
(3) У поступку катастарског премјера врши се геодет-

ско мјерење свих зграда и других грађевинских објеката за 
које се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19) издаје грађевинска дозвола, као и других обје-
ката изграђених на темељима и од чврстог материјала.

(4) За објекте у етажној својини прикупљају се и подаци 
о посебним дијеловима тих објеката.

Члан 11.
(1) У поступку катастарског премјера формира се ела-

борат премјера, који обавезно садржи:
1) главни пројекат,
2) податке геодетског мјерења и прикупљања података,
3) дневник радова,
4) записнике о извршеном прегледу и контроли,
5) технички извјештај из члана 8. овог правилника.
(2) Подаци геодетског мјерења и прикупљања података 

из става 1. овог члана су:
1) извјештај и скица о извршеном обиљежавању грани-

це подручја катастарског премјера,
2) подаци о постављању допунских геодетских рефе-

рентних тачака,
3) записници геодетског мјерења парцела, дијелова пар-

цела и објеката,
4) списак координата граничних тачака парцела, дије-

лова парцела и објеката,
5) извјештај о контроли постигнуте тачности геодет-

ског мјерења,
6) прегледна скица положаја скица снимања, односно 

фото-скица,
7) скице катастарског премјера, односно фото-скице,
8) подаци о објектима,
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9) списак ималаца права,
10) елаборат катастарског класирања, као и елаборат 

бонитирања ако је бонитирање вршено,
11) преузета копија базе података постојеће катастарске 

евиденције у дигиталном облику,
12) остали пратећи подаци и документација.

Члан 12.
(1) У поступку катастарског премјера дијелови елабора-

та премјера израђују се у аналогном и дигиталном облику, 
а Управи се предају и у аналогном и у дигиталном облику.

(2) Дијелови елабората премјера који су у поступку ка-
тастарског премјера израђени у аналогном облику преводе 
се у дигитални растерски облик у формату података који је 
дефинисан главним пројектом.

(3) Дијелови елабората који се у поступку катастарског 
премјера израђују у дигиталном облику Управи се доста-
вљају у формату који је дефинисан главним пројектом.

Члан 13.
(1) На основу података из елабората катастарског 

премјера и података који су преузети из постојећих еви-
денција, извођач радова за подручје катастарског премјера 
израђује базу података катастарског премјера са привре-
мено уписаним подацима о непокретностима и имаоцима 
права на њима.

(2) Базу података катастарског премјера из става 1. овог 
члана извођач радова доставља Управи у прописаном фор-
мату дефинисаном главним пројектом.

(3) Елаборат премјера и базу података катастарског премје-
ра извођач радова доставља Управи на преглед и пријем.

3. Снимање детаља
3.1. Припремни радови за снимање детаља

Члан 14.
(1) Граница подручја катастарског премјера израђује се 

на геодетској подлози.
(2) Геодетска подлога из става 1. овог члана израђује 

се у погодној размјери која зависи од површине захваћене 
премјером и густине садржаја који се приказује.

(3) Геодетска подлога из става 1. овог члана садржи:
1) назив Република Српска,
2) назив града/општине и катастарске општине,
3) подјелу на листове плана,
4) границе тригонометријских и катастарских срезова,
5) границе размјере снимања,
6) границе метода снимања,
7) координате тјемена тригонометријских секција.

Члан 15.
(1) Прије почетка катастарског премјера Управа је ду-

жна да поступа у складу са чланом 40. Закона.
(2) Обавјештење и оглас треба да садрже сљедеће по-

датке:
1) назив јединице локалне самоуправе,
2) назив катастарске општине,
3) површину подручја катастарског премјера,
4) прегледну карту подручја катастарског премјера,
5) планирано вријеме за реализацију катастарског 

премјера (датум почетка и датум завршетка катастарског 
премјера),

6) јавни позив свим имаоцима права на непокретности-
ма да учествују у поступку катастарског премјера,

7) назив и сједиште извођача радова,
8) назив и сједиште инвеститора,
9) информацију о дужности имаоца права на непокрет-

ностима да дозволе извођачу радова приступ непокретно-
стима у периоду катастарског премјера,

10) информацију имаоцу права на непокретности 
да прије почетка премјера, на прописан начин и о свом 
трошку, обиљежи међним биљегама граничне тачке пар-
целе, као и о посљедицама у случају неизвршавања ове 
обавезе,

11) наглашавање обавезе за све имаоце јавног права на 
непокретностима да преко својих представника све вријеме 
активно учествују у обиљежавању својих непокретности да 
би се сви евентуални спорови који могу настати у поступку 
оснивања катастра непокретности свели на најмању мо-
гућу мјеру.

(3) Оглас је све вријеме трајања премјера истакнут и 
на огласној табли јединице локалне самоуправе, огласној 
табли надлежне подручне јединице Управе, као и на другим 
мјестима одређеним за јавно оглашавање у катастарској оп-
штини.

(4) Извођач радова је све вријеме присутан на терену у 
виду привремене канцеларије, која служи за директан кон-
такт са имаоцима права на непокретностима.

Члан 16.
(1) Списак ималаца права на непокретностима формира 

Управа на основу постојећих јавних евиденција и доставља 
извођачу радова.

(2) Поред списка из става 1. овог члана, Управа доста-
вља извођачу радова податке из Централног адресног реги-
стра за катастарску општину за коју се врши премјер.

(3) У току периода оглашавања извођач радова при-
купља податке о имаоцима права на непокретностима (лич-
не адресе, адресе непокретности и друге информације које 
извођач радова сматра као битне, контакт телефон и сл.) и 
благовремено их обавјештава о датуму и времену премјера 
њихових непокретности.

Члан 17.
(1) Прије почетка рада на снимању детаља, извођач ра-

дова саставља азбучни списак ималаца права на непокрет-
ностима (у даљем тексту: азбучни списак) на прописаном 
обрасцу, који се налази у Прилогу 1. овог правилника и 
чини његов саставни дио.

(2) Азбучни списак из става 1. овог члана садржи:
1) назив “Република Српска”, назив града/општине и 

назив катастарске општине,
2) редни броја уписа,
3) податке о имаоцу права на непокретностима (прези-

ме, име једног родитеља, име, ЈМБ),
4) адресу имаоца права на непокретности,
5) број привременог листа непокретности.
(3) Азбучни списак из става 1. овог члана сачињава се 

на основу списка кућа и списка ималаца права на непокрет-
ностима.

(4) У азбучном списку уписују се имаоци права на не-
покретностима по азбучном реду.

(5) Назив и јединствени идентификациони број правног 
лица (ЈИБ) преузима се из рјешења о регистрацији правног 
лица.

(6) Азбучни списак води се у аналогном и дигиталном 
облику.

(7) У току припрема за снимање и током снимања изво-
ђач радова провјерава и допуњава податке из става 1. овог 
члана.

3.2. Утврђивање и обиљежавање граница 
катастарских општина

Члан 18.
Катастарска општина је територијална јединица која 

обухвата подручје једног насељеног мјеста, за коју се за-
коном утврђује назив и која представља основну јединицу 
за коју се врши катастарски премјер и оснива, обнавља и 
одржава катастар непокретности.
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Члан 19.

О формирању и промјени границе катастарске општине 
одлучује Управа у складу са чланом 38. Закона.

Члан 20.
Обиљежавање граница катастарских општина врши 

извођач прије почетка снимања постављањем граничних 
биљега и описивањем граница у записнику о разграничењу 
са израдом скица разграничења.

Члан 21.
(1) Обиљежавање границе катастарске општине врши 

се трајним и видљивим биљегама које могу бити:
1) бетонски стуб димензија 10 цм • 10 цм • 40 цм,
2) природни камен са обрађеном главом димензија 10 цм 

• 10 цм • 40 цм,
3) болцна у живој стијени дужине 10 цм, пречника 3 цм,
4) гранично дрво, пречника најмање 30 цм.
(2) Биљеге из става 1. овог члана постављају се на мје-

стима гдје се гранична линија ломи, и то тако да линија 
буде осигурана довољним бројем биљега.

(3) Ако гранична линија сијече стални објекат, чија је 
ширина већа од 20 м, биљеге се постављају са обје стране 
објекта.

(4) Ако гранична линија иде сталним објектима, гра-
ничне биљеге постављају се само на почетку и на крају тог 
објекта.

(5) Ако је поток или ријека граница, онда гранична ли-
нија иде средином водотока.

(6) Ако се тромеђа налази на средини водотока, она се 
обиљежава са двије граничне биљеге, постављене на оба-
лама водотока.

(7) Ако се тромеђа налази на пресјеку средине водотока 
и експропријационе линије саобраћајнице, не врши се уко-
павање граничних биљега него се у записнику црта скица.

(8) Ако се тромеђа налази на ушћу водотока, не врши се 
укопавање граничних биљега него се уз опис у записнику 
црта скица.

(9) На тромеђи катастарских општина гранична биљега 
се поставља у пресјеку граничних линија.

(10) Гранична биљега која се из било ког разлога не 
може поставити на тромеђи или лому граничне линије по-
ставља се дуж граничне линије, а за укопану тачку узима се 
положајни опис и уноси се у записник.

Члан 22.
(1) Обиљежавање граничне линије катастарске општи-

не извођач радова почиње са једне од тромеђа катастарских 
општина.

(2) Сачињавање записника о разграничењу и поста-
вљање граничних биљега извођач радова врши тако да се 
катастарска општина која се разграничава увијек налази са 
десне стране смјера постављања граничних биљега.

Члан 23.
(1) Граничне биљеге нумеришу се од тромеђе до тро-

међе редним бројевима од један па надаље у смјеру у којем 
се врши разграничење.

(2) На тромеђи биљеге се не нумеришу редним броје-
вима него се означавају почетним словима назива катастар-
ских општина.

(3) На постављеној биљеги или у њеној непосредној 
близини масном бојом уписује се број или ознака биљеге.

(4) У случају да се између двије међне биљеге накнадно 
поставља нова биљега, таква биљега добија број у обли-
ку разломка, гдје је бројилац број претходне биљеге, рачу-
најући у смјеру кретања при ранијем разграничењу општи-
не, а именилац број нове биљеге.

(5) Ако се за међну биљегу усваја геодетска тачка, она 
се посебно не нумерише, већ се користи њен број са својим 
топографским знаком.

Члан 24.
(1) Истовремено са стабилизацијом граничних биљега 

извођач радова сачињава записник о разграничењу ката-
старске општине, чији изглед се налази у Прилогу 2. овог 
правилника и чини његов саставни дио.

(2) Саставни дио записника из става 1. овог члана је и 
скица разграничења катастарске општине која се израђује 
на квалитетној цртаћој хартији, a налази се у Прилогу 3. 
овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Скица разграничења из става 2. овог члана израђује 
се и у дигиталној форми.

(4) Записник из става 1. овог члана сачињава и потпи-
сује извођач радова.

(5) У записник се уноси опис обиљежене граничне ли-
није и граничних биљега, као и остали технички подаци.

Члан 25.
Записник о разграничењу катастарске општине из чла-

на 24. став 1. овог правилника садржи:
1) назив “Република Српска”, назив града/општине и 

катастарске општине која се разграничава,
2) кратак опис главних карактеристика насеља, прибли-

жна површина, преовлађујуће културе, положај и врсте на-
сеља, као и приближан број кућа,

3) опис тромеђе и мјеста прелома на коме је постављена 
гранична биљега, преломни угао скретања граничне линије 
(правац и величина), као и имена ималаца права на гранич-
ним парцелама,

4) смјер граничне линије у односу на стране свијета са 
подацима о томе да ли је линија између два прелома права, 
крива или изломљена,

5) врсту и број биљега,
6) детаљан опис граничне линије од биљеге до биљеге,
7) одстојање од биљеге до биљеге,
8) датум обиљежавања,
9) скицу разграничења катастарске општине,
10) одлуку о формирању катастарске општине,
11) потпис извођача радова.

Члан 26.
(1) Скица разграничења катастарске општине садржи:
1) граничне линије са биљегама и њиховим бројевима,
2) објекте којим граница иде или их сијече,
3) главне саобраћајнице,
4) водотоке,
5) контуре и називе насеља,
6) називе сусједних катастарских општина,
7) приближну размјеру.
(2) При исцртавању скице разграничења из става 1. 

овог члана примјењују се знаци из топографског кључа за 
израду основне карте размјере 1 : 5.000.

(3) Скицу разграничења израђује извођач радова.

Члан 27.
(1) Ако је разграничење катастарске општине вршено 

ранијих година, извођач радова обилази границе и утврђује 
да ли је опис потпун и стање биљега такво да испуњава 
услове из овог правилника.

(2) По извршеном обиласку границе, извођач радова 
поступа на сљедећи начин:

1) ако је опис граничне линије потпун и стање биљега 
одговара одредбама овог правилника, извођач радова то у 
записнику констатује и у записник уписује страну ранијег 
записника,

2) ако је разграничење раније извршено према другој 
јединици локалне самоуправе и утврђено стање биљега 
одговара одредбама овог правилника, извођач радова то 
потврђује у записнику и у записник преноси цијели опис 
граничне линије, уз потпис лица које је то урадило,
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3) ако утврђено стање у погледу биљега и потпуности 
описа не одговара одредбама овог правилника, извођач ра-
дова обнавља све биљеге и то констатује у записнику, поје-
диначно за сваку биљегу и описује цијелу границу.

Члан 28.
(1) Ако се представници јединица локалне самоуправе 

не усагласе о граничној линији катастарских општина, већ 
настане спор око извјесног подручја, граничне линије се 
обиљежавају по наводу и једне и друге стране.

(2) Обиљежавање спорне границе врши се на обје стра-
не трајним биљегама.

(3) Нумерисање биљега врши се на сљедећи начин:
1) тачка гдје почињу спорне граничне линије, односно 

гдје се раздвајају граничне линије спорног дијела и тачка 
гдје се састају те линије и даље наставља гранична линија 
неспорног дијела добијају у току нумерисања редом броје-
ве као да спорни дио и не постоји,

2) привремене граничне биљеге на једној страни спор-
ног дијела нумеришу се римским бројевима, почевши од 
броја I, а на другој страни великим словима азбуке, почев-
ши од слова А, чији се графички приказ налази у Прилогу 
4. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 29.
(1) О насталом спору око граничне линије извођач ра-

дова подноси извјештај Управи.
(2) Извјештај из става 1. овог члана садржи:
1) спорно мјесто,
2) приближну површину спорног дијела,
3) приближну површину појединих култура у спорном 

дијелу,
4) број ималаца права на непокретностима из једне и 

друге катастарске општине, изражен у процентима,
5) удаљеност спорног дијела од сједишта спорних оп-

штина мјерено по приступним путевима,
6) опис спорних граничних линија,
7) извод из скице и записника за спорни дио граничне 

линије,
8) друге податке који би могли послужити за што пра-

вилније рјешавање спора.

Члан 30.
У случају кад се промјеном границе катастарске општи-

не истовремено мијења и граница јединице локалне само-
управе, промјена границе катастарске општине врши се на 
начин дефинисан Законом.

Члан 31.
(1) Ако је одлуком Владе о спору усвојена у цијелости 

једна од двије спорне границе, у записнику и на скици ра-
зграничења поништава се опис друге граничне линије цр-
веном бојом, а нумерисање стабилизованих биљега врши 
се тако што се претходно нумерисане прецртају, а ново 
нумерисање почиње од броја биљега од којег је почињала 
спорна гранична линија, а који је у бројиоцу, а у имениоцу 
бројеви од један па надаље, чији се графички приказ налази 
у Прилогу 5. овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Ако се одлуком Владе о спору не усвоји ниједна од 
обиљежених граница, у записнику и на скици разграничења 
поништава се опис обје линије и поставља нова гранична 
линија, а ново нумерисање почиње од броја биљега од којег 
је почињала спорна гранична линија, а који је у бројиоцу, а 
у имениоцу бројеви од један па надаље, чији се графички 
приказ налази у Прилогу 6. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

3.3. Обиљежавање граничних тачака парцела
Члан 32.

(1) Имаоци права на непокретностима врше обиљежа-
вање граничних тачака својих парцела у року одређеном у 
огласу о вршењу катастарског премјера.

(2) Ако ималац права на парцели не обиљежи граничне 
тачке парцеле или је граница парцеле спорна, обиљежа-
вање се врши о трошку имаоца права на парцели на основу 
података земљишне књиге, катастра земљишта, односно 
катастра непокретности или расположивих исправа, о чему 
се сачињава записник.

(3) У случају спорних међа, обиљежавају се обје спорне 
међне линије, а имаоци права чије се непокретности грани-
че дозвољавају обиљежавање спорних међа.

(4) О рјешавању спорова из става 3. овог члана одлучује 
надлежни суд.

Члан 33.
(1) Међне тачке земљишта и објеката обиљежавају се 

трајним и видљивим биљегама.
(2) Биљеге за обиљежавање међних тачака земљишта и 

објеката могу бити:
1) бетонски стуб димензија 10 цм • 10 цм • 40 цм,
2) природни камен грубо обрађен дужине најмање 40 цм,
3) природна стијена са обрађеним квадратом на повр-

шини величине 10 цм • 10 цм,
4) гвоздени клин дужине 10 цм, пречника 2 цм, уграђен 

у стијену, бетон и сл.,
5) пластичне биљеге израђене за ову намјену,
6) гранично дрво ако стоји тачно на пресјеку међа или 

на мјесту гдје се међа ломи.
(3) Међне биљеге постављају се на тачкама гдје се међе 

сијеку, као и на свим мјестима гдје се међа видно ломи.
(4) Ако дуж цијеле међне линије постоји зид, жичана, 

жељезна или квалитетна дрвена ограда, која осигурава 
трајност међне линије, тада се међне тачке не обиљежавају.

(5) У случају када међна линија сијече ријеку, поток или 
јаругу, међна биљега поставља се на обје обале.

3.4. Картографска пројекција
Члан 34.

(1) Катастарски планови израђују се у Гаус-Кригеровој 
пројекцији меридијанских зона, чија ширина износи три 
степена географске дужине.

(2) Територија Републике Српске простире се од 16º 11’ 
до 19º 37’ источне географске дужине и приказује се у три 
координатна система, петом, шестом и седмом, са средњим 
меридијанима 15º, 18º  и 21º.

Члан 35.
(1) За све три зоне дефинисан је правоугли координатни 

систем.
(2) Y-оса координатног система поклапа се са пројек-

цијом екватора са позитивним дијелом усмјереним ка исто-
ку.

(3) X-оса поклапа се са пројекцијом средњег меридија-
на са позитивним дијелом усмереним ка сјеверу.

(4) Да би се избјегле негативне вриједности Y-коорди-
ната, координатни почетак је помјерен за 500 км западно.

3.5. Разреди земљишта
Члан 36.

(1) С циљем унифицирања података премјера и исти-
цања важности и вриједности земљишта, као и степена 
детаљисања приликом премјеравања, сва земљишта се ра-
зврставају у четири разреда, и то разред А, разред Б, разред 
В и разред Г.

(2) У разред А сврстава се изграђено грађевинско 
земљиште градова са вишеспратним стамбеним и другим 
објектима, развијеном инфраструктуром (саобраћајнице, во-
дови, подземни објекти и др.) и великом густином детаља.

(3) У разред Б сврстава се изграђено и неизграђено 
грађевинско земљиште осталих градова, насеља градског 
карактера, села збијеног типа, насељена мјеста у којима 
се налази сједиште општине, центри заједница насеља, 
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насеља (стамбена, индустријска, туристичка, бањска и 
викенд-насеља) која су подигнута изван градова и насеља 
градског карактера.

(4) У разред В сврставају се земљишта ванграђевинског 
подручја катастарских општина чији су дијелови земљишта 
сврстани у разред А или Б и подручја катастарских општи-
на чије је земљиште у цјелини ванграђевинско подручје и 
користи се за интензивну пољопривредну производњу.

(5) У разред Г сврставају се остала земљишта.

Члан 37.
У зависности од разреда земљишта, степена изграђе-

ности земљишта и густине детаља, планови се израђују у 
једној од сљедећих размјера:

1) за А разред земљишта планови се израђују у размје-
ри плана 1 : 500 и 1 : 1.000,

2) за Б разред земљишта планови се израђују у размјери 
плана 1 : 1.000,

3) за В разред земљишта планови се израђују у размјери 
плана 1 : 2.500,

4) за Г разред земљишта планови се израђују у размјери 
плана 1 : 2.500 и 1 : 5.000.

Члан 38.
(1) Тачност координата детаљних тачака срачунатих из 

оригиналних мјерења за поједине размјере израде планова 
налази се у Прилогу 7. овог правилника и чини његов са-
ставни дио.

(2) Тачност координата детаљних тачака из става 1. 
овог члана одређује се:

1) стандардом положаја граничних тачака, изражен у 
метрима,

2) стандардом положаја осталих детаљних тачака, изра-
жен у метрима.

3.6. Размјера и подјела на листове планова и скице 
снимања
3.6.1. Тригонометријске секције и подјела на 
листове планова

Члан 39.
(1) Референтни систем Републике Српске дијели се ли-

нијама паралелним са X-осом, на растојању 22,5 км на 12 
колона и линијама паралелним са Y-осом, на растојању 15 
км на врсте.

(2) Колоне се означавају великим словима абецеде, по-
чевши од слова А до слова F западно од X-осе и од слова G 
до слова L источно од X-осе.

(3) Врсте се нумеришу почевши од крајњег југа коор-
динатног система на сјевер бројевима од један па надаље.

(4) Координатни систем број пет има 30 врста, коорди-
натни систем број шест има 38 врста, а координатни систем 
број седам има 42 врсте.

(5) Добијени правоугаоници (димензија 22,5 км • 15 км) 
представљају тригонометријске секције и основ за подјеле 
на листове планова и скице детаља.

(6) Тригонометријске секције из става 5. овог члана 
означавају се општом и локалном ознаком.

(7) Општа ознака састоји се од броја координатног 
система, ознаке колоне и броја врсте (на примјер 6Е10), а 
локалне ознаке дефинисане су називом тригонометријске 
секције и броја листа плана у оквиру катастарске општине.

Члан 40.
Подјела на листове и скице детаља приказује се на пре-

гледној карти катастарске општине.

Члан 41.
(1) Подјела на листове планова размјере 1 : 5.000 врши 

се у оквиру тригонометријске секције тако што се јед-
на тригонометријска секција дијели на десет дијелова по 
правцу Y-осе и на пет дијелова по правцу X-осе.

(2) Корисни простор планова је 450 мм • 600 мм.
(3) Листови се нумеришу бројевима од један до 50, по 

врстама слијева удесно, почевши од крајњег сјеверозапад-
ног листа.

(4) Листови се означавају општом ознаком (ОО), која 
се састоји од ознаке тригонометријске секције и редног 
броја листа у оквиру тригонометријске секције, и локал-
ном ознаком (ЛО), која се састоји од назива тригономе-
тријске секције и редног броја у оквиру тригонометријске 
секције.

(5) Графички приказ подјеле на листове размјере 1 : 
5.000 налази се у Прилогу 8. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

Члан 42.
(1) Подјела на листове планова размјере 1 : 2.500 врши 

се у оквиру тригонометријске секције тако што се јед-
на тригонометријска секција дијели на десет дијелова по 
правцу Y-осе и на десет дијелова по правцу X-осе.

(2) Корисни простор планова је 900 мм • 600 мм.
(3) Листови се нумеришу бројевима од један до 100, по 

врстама слијева удесно, почевши од крајњег сјеверозапад-
ног листа.

(4) Листови се означавају општом ознаком, која се 
састоји од ознаке тригонометријске секције и редног броја 
листа у оквиру тригонометријске секције, и локалном озна-
ком, која се састоји од назива тригонометријске секције и 
редног броја у оквиру тригонометријске секције.

(5) Графички приказ подјеле на листове размјере 1 : 2.500 
налази се у Прилогу 9. овог правилника и чини његов састав-
ни дио.

Члан 43.
(1) Основ за подјелу на листове плана размјере 1 : 1.000 

чине листови плана размјере 1 : 5.000.
(2) Један лист детаља размјере 1 : 5.000 корисног про-

стора 45 цм • 90 цм садржи 18 листова детаља размјере 1 : 
1.000 корисног простора 75 цм по Y-оси, а 50 цм по Х-оси 
нумерисаних од један до 18 по редовима слијева удесно.

(3) Листови се означавају општом ознаком, која се 
састоји од ознаке тригонометријске секције, редног броја 
листа размјере 1 : 5.000 и редног броја листа у оквиру ли-
ста размјере 1 : 5.000, и локалном ознаком, која се састоји 
од назива тригонометријске секције, редног броја листа ра-
змјере 1 : 5.000 и редног броја листа размјере 1 : 1.000.

(4) Графички приказ подјеле на листове размјере 1 : 
1.000 налази се у Прилогу 10. овог правилника и чини ње-
гов саставни дио.

Члан 44.
(1) Основ за подјелу на листове плана размјере 1 : 500 

чине листови плана размјере 1 : 1.000 тако што се лист дије-
ли на два дијела по правцу Y-осе и на два дијела по правцу 
X-осе.

(2) Корисни простор планова је 750 мм • 500 мм.
(3) Листови се означавају словима абецеде слијева 

удесно, почевши од крајњег сјеверозападног листа.
(4) Листови се означавају општом ознаком, која се 

састоји од опште ознаке листа размјере 1 : 1000 и ознаке 
листа размјере 1 : 500, и локалном ознаком, која се састоји 
од локалне ознаке листа размјере 1 : 1.000 и ознаке листа 1 
: 500 (a, b, c или d).

(5) Графички приказ подјеле на листове размјере 1 : 500 
налази се у Прилогу 11. овог правилника и чини његов са-
ставни дио.

Члан 45.
(1) Листови планова нумеришу се у оквиру катастарске 

општине по врстама, полазећи од крајњег сјеверозападног 
листа, тако да се у првој врсти нумеришу слијева удесно, 
у другој здесна улијево и тако наизмјенично до посљедње 
врсте.
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(2) Када се у једној катастарској општини врши премјер 
и планови израђују у више размјера, листови планова се ну-
меришу према претходном правилу, полазећи од најкруп-
није размјере ка ситнијим размјерама.

(3) Ако се израда планова врши у различитим времен-
ским периодима и различитим размјерама, листови плано-
ва се нумеришу у складу са ставом 2. овог члана у конти-
нуитету према редослиједу њихове израде.

3.6.2. Подјела на скице снимања
Члан 46.

(1) Основ за подјелу на скице снимања је лист детаља.
(2) Један лист може имати двије, четири или 16 скица 

снимања, зависно од размјере картирања и густине детаља.
(3) Димензије скице снимања су 50 цм • 35 цм.
(4) За листове са корисним простором 75 цм • 50 цм и 

90 цм • 60 цм корисни простор скице снимања износи 37,5 
цм • 25 цм, односно 45 цм • 30 цм.

(5) За листове са корисним простором 45 цм • 60 цм 
израђују се двије скице снимања са корисним простором 
45 цм • 30 цм.

(6) Оквир корисног простора представља се црвеном 
линијом дебљине 0,2 мм.

(7) Унутар корисног простора уцртава се тачкастим 
линијама мрежа квадрата чије су странице 2,5 цм за ко-
рисни простор 37,5 цм • 25 цм, а 5 цм за корисни простор 
45 цм • 30 цм.

Члан 47.
(1) Скице снимања нумеришу се у оквиру листа детаља, 

по редовима слијева надесно, идући од сјевера ка југу.
(2) Број скице снимања је разломак који у бројиоцу 

носи редни број скице снимања, а у имениоцу број листа 
детаља, чији се сликовни приказ налази у Прилогу 12. овог 
правилника и чини његов саставни дио.

(3) Ако се у току снимања детаља појави потреба да 
се за одређени детаљ употријеби скица снимања крупније 
размјере, онда се те скице снимања, поред броја скице сни-
мања на коју пада, означавају још и малим словима азбуке 
по истом реду као што је одређено у ставу 2. овог члана, 
чији се сликовни приказ налази у Прилогу 13. овог правил-
ника и чини његов саставни дио.

Члан 48.
По завршетку снимања детаља у катастарској општини, 

скице снимања нумеришу се редом по листовима детаља 
(редни број скице).

Члан 49.
(1) Скица снимања садржи:
1) опис,
2) координатну мрежу,
3) тачке геодетског основа,
4) цртеж детаља,
5) податке снимања земљишта и објеката.
(2) Скица из става 1. овог члана исцртава се на квали-

тетној цртаћој хартији.
(3) Образац скице из става 1. овог члана налази се у 

Прилогу 14. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 50.
Опис скице снимања садржи:
1) у горњем лијевом углу - назив “Република Српска”, 

назив јединице локалне самоуправе, катастарске општине 
исписано једно испод другог величине (х = 6 мм) и

2) на средини - размјеру листа детаља, ознаку и број ли-
ста коме скица детаља припада (х = 5 мм), а испод тога ра-
змјеру скице детаља (х = 6 мм), у десном горњем углу - број 
скице детаља (х = 6 мм), а лијево од тога шему везе скица 
детаља и положај скице детаља у листу детаља (х = 4 мм).

Члан 51.
(1) Скице снимања исцртавају се, по правилу, у размје-

ри листа детаља, односно у приближној размјери у којој ће 
се детаљ картирати.

(2) Исцртавање снимљеног детаља, уписивање назива, 
бројева и других података врши се према одредбама Топо-
графског кључа.

(3) Цртеж детаља, нумерички подаци, као и подаци о 
имаоцима права на непокретностима, исцртавају се и испи-
сују на скицама снимања непосредно на терену при сни-
мању детаља.

(4) Снимљени детаљ исцртава се на скици снимања и 
ван корисног простора до доње и до десне ивице скице тако 
да горња скица преклопи доњу, а лијева десну.

(5) Изузетно од става 1. овог члана, скице снимања 
могу се у зависности од густине детаља израдити у круп-
нијој размјери.

(6) Скице снимања могу се израђивати и у дигиталном 
облику.

Члан 52.
Предмет снимања детаља и прикупљања података о не-

покретностима су:
1) границе територијалне подјеле,
2) границе парцела,
3) зграде, индустријски и други привредни објекти,
4) посебни дијелови објекта,
5) остали објекти (дрвореди, гробља, усамљени гробо-

ви, религијски знаци, споменици, развалине и др.),
6) саобраћајнице са пратећим објектима,
7) воде са пратећим објектима,
8) рељеф земљишта уколико се премјер врши аерофо-

тограметријском методом,
9) географски називи,
10) подаци о имаоцима права на непокретностима.

Члан 53.
(1) Мјерни подаци снимања детаља садрже податке у 

границама тачности снимања детаља на основу којих се 
могу обновити снимљене тачке и стање на земљишту какво 
је било приликом снимања.

(2) Објекти се снимају са довољним бројем тачака да се 
све карактеристичне линије могу приказати на плану.

3.7. Снимање граница парцела и објеката
Члан 54.

(1) Код снимања граница парцела и објеката снимају се 
све линије и објекти који представљају садржај плана, а за 
које је у топографском кључу одређен топографски знак.

(2) Објекти који се због својих малих димензија цртају 
условним знаком из Топографског кључа снимају се једном 
тачком у средини објекта.

(3) Праве линије снимају се у крајњим тачкама, а ду-
жина линије зависи од размјере снимања и по правилу не 
може бити дужа од 500 м.

(4) Криве линије снимају се са одговарајућим бројем та-
чака као праве линије, с тим да висина лука над тетивом не 
може бити већа од 0,2 мм • М (М је именилац размјере плана).

(5) Објекти ужи од 0,5 мм • М (пут, поток, јарак, канал, 
насип, зид итд.), ако не представљају границу власништва, 
снимају се једном линијом по средини објекта.

Члан 55.
Границе катастарских територијалних јединица сни-

мају се једном од метода прописаних чланом 72. овог пра-
вилника.

Члан 56.
(1) Границе катастарских општина и границе размјере 

снимају се једанпут.
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(2) Једном снимљена гранична линија катастарске оп-

штине или размјере преузима се код сљедећег снимања, а 
на скицама снимања се дуж граничне линије исписује црве-
ном бојом одакле је преузета и када је снимана: “Гранична 
линија преузета...”.

(3) На граници размјере приоритет се даје тачније одре-
ђеној граници (крупнијој размјери) катастарске општине.

Члан 57.
(1) Када су граничне линије парцела обиљежене др-

веном, гвозденом, жичаном или живом оградом, зиданом 
оградом или потпорним зидом, те ограде се не снимају 
засебно, већ се њихове површине које оне заузимају ура-
чунавају у површину парцеле којој припадају, без обзира 
на ширину ограде, а ограде се представљају одговарајућим 
знаком у складу са Топографским кључем.

(2) При снимању зиданих ограда одмјерава се ширина 
зида и уписује у скицу снимања, и то на центиметар.

Члан 58.
(1) Ако граница власништва иде средином потока, јарка 

или насипа, снимају се све граничне тачке у којима се гра-
нична линија ломи.

(2) Ако јарак, шанац, ров или бедем нису заједнички и 
због малих димензија не могу се представити у размјери, а 
налазе се непосредно поред граничне линије, тада се снима 
само гранична линија, а објекат представља прописаним 
знаком поред ње на парцели.

(3) Потпорни зид, по правилу, припада горњој парце-
ли.

(4) Ако потпорни зид припада доњој парцели, на то-
пографском знаку за потпорни зид ставља се знак припад-
ности.

Члан 59.
(1) Саобраћајни објекти снимају се са свим својим са-

ставним дијеловима, према топографском кључу за одгова-
рајућу размјеру.

(2) Код саобраћајних објеката из става 1. овог члана 
снимају се границе експропријације и остале линије објек-
та које се могу у размјери плана или карте представити.

(3) Линије које се снимају код путева су:
1) ивице коловоза,
2) доња ивица косине насипа,
3) горња ивица косине усјека.
(4) За пратеће јаркове уцртава се само условни знак.
(5) Као саставни дио пута снимају се километарски 

стубови, потпорни и обложни зидови, пропусти, мостови и 
други објекти који чине садржај плана или карте.

(6) Пјешачке и коњске стазе снимају се само у случаје-
вима када су сталног карактера.

(7) За путеве се исписује врста пута у складу са посеб-
ним законом, као и број пута и називи мјеста које повезују.

(8) Код улица се снимају ивице коловоза.
(9) На саобраћајним објектима из става 1. овог члана 

који се снимају са више од двије линије мјере се и цртају 
попречни профили на свим мјестима гдје се ширина објек-
та мијења.

(10) У попречном профилу снимају се карактеристичне 
тачке објекта.

(11) Најмање међусобно одстојање снимљених тачака 
не може бити испод 0,5 мм • М.

(12) Дрвореди уз саобраћајне објекте се снимају.
(13) Жељезничке пруге са свим пратећим објектима 

снимају се и приказују на исти начин као и путеви.
(14) Саобраћајни знаци, изузев семафора, нису предмет 

снимања.
(15) Отворени канали дуж улица снимају се без обзира 

на њихову ширину и дубину.

Члан 60.
(1) Границе катастарских култура снимају се и исцр-

тавају на скицама детаља као границе парцела линијом 
дебљине 0,2 мм.

(2) У парковима се снимају све уређене стазе.
(3) Код снимања шума снимају се границе узраста 

шума, границе врста шума (лишћари, четинари и др.) и 
представљају одговарајућим топографским знаком.

Члан 61.
(1) Код ријека и језера снима се горња и доња ивица 

стрме обале, линија нивоа воде, пјешчани и камени спрудо-
ви, као и други објекти који су садржај плана.

(2) Код водотока се уцртава стрелица која означава 
смјер тока и исписује географски назив ако постоји, а ако 
га нема, исписује се “поток”, “канал”, “бара” и сл.

(3) Уз водотоке се снимају сви постојећи објекти и 
врши њихово представљање одговарајућим топографским 
знаком.

Члан 62.
(1) Зграде се снимају одвојено свака за себе.
(2) Снима се контура зграде по линији додира зграде и 

земљишта.
(3) Ако се снимање врши у сврху израде планова ра-

змјере 1 : 2.500 и 1 : 5.000, а зграде су четвороугаоне и пра-
вилне, мјере се по два фронта до на центиметар, док се за 
размјеру планова 1 : 500 и 1 : 1.000 мјере сви фронтови до 
на центиметар.

(4) Дио зграде који стоји на стубовима или конзолама, а 
издигнут је изнад слободне површине терена, приказује се 
и уцртава црткастим линијама дужине 2 мм.

(5) Положај му се одређује одмјерањем од основа згра-
де, припаја знаком припадности и шрафира уз основ зграде.

(6) Анекси уз зграде исцртавају се и одмјерају уз фронт 
основа зграде.

(7) Зграде од слабог материјала не снимају се (бараке, 
кокошињци, свињци, нужници ако нису јавни и сл.), као и 
мањи павиљони, хладњаци и киосци који нису на темељи-
ма од чврстог материјала.

(8) Са основа за снимање детаља снима се потребан 
број тачака контуре зграде (најмање три) који омогућују 
њену тачну конструкцију.

(9) Степенице се не снимају уколико је њихова ширина 
мања од 1,5 мм • М или дужина мања од 0,5 мм • М.

(10) Наткривене терасе припајају се знаком припад-
ности уз зграду, а отворене терасе и степеништа припајају 
се знаком припадности дворишту.

(11) Не снимају се и не приказују дијелови зграде који 
су издигнути више од четири метра, ако не леже на стубо-
вима и ако је растојање ортогоналне пројекције тога дијела, 
од основе зграде мање од четири метра.

Члан 63.
(1) Дворишта се не снимају и не одвајају од сусједне кул-

туре као засебна парцела, ако нису дефинисана, већ се упи-
сује знак за културу и у загради ознака за двориште - “/дв/”.

(2) Ограде око дворишта снимају се само ако предста-
вљају објекте сталног карактера који чине садржај плана 
или карте.

(3) У двориштима се снимају бунари, цистерне за воду, 
чесме ако су изведене из бетонског постоља и др.

3.8. Контролна мјерења при снимању детаља
Члан 64.

(1) За провјеравање снимљених и картираних прелом-
них тачака граница власништва, зграда и важнијих грађе-
винских објеката врше се контролна мјерења.

(2) Контролна мјерења из става 1. овог члана су:
1) мјерени фронтови,
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2) коса и попречна одмјерања.

Члан 65.
(1) Контролна мјерења мјере се хоризонтално.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, код мјерења фрон-

това, ако то није могуће због јаке нагнутости терена, мјери 
се косо по терену, а поред уписаног фронта ставља се озна-
ка “к”.

(3) У случају из става 2. овог члана обезбјеђују се усло-
ви да се косо мјерени фронт може редуковати у хоризон-
талну раван.

(4) Контролна мјерења за све размјере мјере се до на 
центиметар.

Члан 66.
(1) Код поларне методе снимања мјере се све дужине 

приступачних фронтова.
(2) Код узаних кривудавих потока, путева и сл. фронто-

ви се мјере код тромеђа и код оних тачака детаља код којих 
се објекат видно ломи.

Члан 67.
(1) Ако се неки фронт не може измјерити због терен-

ских препрека (уграђеност, јака зарашћеност и сл.), његове 
крајње тачке осигуравају се на један од сљедећих начина:

1) попречним одмјерањем од неких већ снимљених та-
чака детаља или тачака геодетског основа,

2) снимањем помоћних тачака које су удаљене неколико 
метара од крајњих тачака и одмјерањем од њих се изврше 
осигурања крајњих тачака фронта.

(2) Попречно мјерење из става 1. овог члана користи се 
у сврху осигурања преломних међних тачака или тачака на 
објектима, а мјере се:

1) између наспрамних снимљених тачака,
2) на уским, а дугачким парцелама које су снимљене 

профилима,
3) удаљеност зграде од блиске међне линије.
(3) У поступку снимања детаља на скици снимања за 

сваку парцелу исписује се скраћеница за катастарску кул-
туру земљишта, и то:

1) њива (њ),
2) врт (вр),
3) воћњак (вћ),
4) виноград (вг),
5) ливада (л),
6) пашњак (пш),
7) шума и шикара (ш),
8) трстици (т),
9) мочвара (р).
(4) Поред ознаке за катастарску културу, на свакој пар-

цели исцртава се и топографски знак.
(5) Неплодна земљишта се означавају скраћено са “нп”, 

уз навођење узрока неплодности, ако врста неплодности 
није дефинисана топографским знаком.

(6) Дворишта се означавају скраћеницом “дв”.
(7) Ознаке катастарских култура уписују се у исцрта-

ни круг црним бојом пречника 8 мм у сјеверозападни дио 
круга, а у југоисточном дијелу круга оставља се слободни 
простор за уписивање класе земљишта.

Члан 68.
(1) У свим парцелама уписују се редни број и индика-

ције о имаоцима права на непокретностима из азбучног 
списка.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, уписује се само 
редни број из азбучног списка, уколико нема простора на 
скици снимања, а индикације се уписују на слободном про-
стору скице снимања.

(3) У комплексу више парцела једног имаоца права на 
непокретностима индикације се уписују само једанпут.

(4) Подаци о обиму права пишу се у облику разломка са 
најмањим заједничким имениоцем, тако да збир свих дије-
лова једне врсте права износи 1/1.

3.9. Азбучни списак назива парцела
Члан 69.

(1) Азбучни списак назива парцела формира се за сваку 
катастарску општину, чији образац се налази у Прилогу 15. 
овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Азбучни списак назива парцела из става 1. овог чла-
на садржи називе парцела по азбучном реду.

(3) Азбучни списак из става 1. овог члана може се води-
ти и у дигиталном облику.

(4) Азбучни списак из става 1. овог члана попуњава се 
на терену уз дешифровање детаља.

(5) На скици (фото-скици) послије уписаног броја 
имаоца права на непокретностима додаје се црта, а иза ње 
редни број из катастарског регистра назива парцела.

Члан 70.
Уз снимање детаља прикупљају се и на скицама испи-

сују називи насељених мјеста, заселака, потеса, званих мје-
ста, орографских назива, називи вода и сл.

ГЛАВА III
МЕТОДЕ СНИМАЊА КОД КАТАСТАРСКОГ ПРЕМЈЕРА

Члан 71.
У поступку катастарског премјера примјењују се одре-

ђене методе снимања.

Члан 72.
Методе снимања које се примјењују у поступку из чла-

на 71. овог правилника су:
1) аерофотограметријска метода снимања,
2) метода глобалног навигационог сателитског система 

(у даљем тексту: ГНСС метода снимања),
3) поларна метода снимања.
4. Аерофотограметријска метода снимања и 
техничка документација

Члан 73.
(1) Аерофотограметријска метода снимања представља 

поступак у коме се на основу фотограметријских снима-
ка, насталих снимањем из ваздуха путем мјерне камере 
уграђене у труп летјелице, прикупљају геометријски по-
даци о објектима или појавама на физичкој површи земље 
кроз примјену основних технолошких принципа фотогра-
метрије.

(2) Метода снимања из става 1. овог члана је примарна 
метода код израде катастарског премјера већег дијела тери-
торије јединице локалне самоуправе.

(3) Аерофотограметријско снимање може се вршити за 
подручје једне или више катастарских општина.

Члан 74.
Пројектни задатак из члана 7. став 2. тачка 2) овог пра-

вилника за израду главног пројекта премјера аерофотогра-
метријском методом снимања садржи:

1) опис подручја са топографским карактеристикама,
2) намјену аерофотограметријског снимања,
3) размјеру снимања (rs), односно резолуцију снимка 

(rsnim) који се односе на средњу висину терена подручја 
које је предмет снимања (размјера снимања зависи од ра-
змјере картирања, начина обраде снимка, испресијеца-
ности терена, временских услова итд. па се за сваки задатак 
одређује према конкретним приликама, што се дефинише 
главним пројектом),

4) спектралну и радиометријску резолуцију аерофо-
тограметријских снимака,
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5) карактеристике производа који се израђују на основу 

снимања,
6) период и услове реализације снимања.

Члан 75.
За потребе израде главног пројекта премјера аерофо-

тограметријском методом снимања врше се претходни 
радови који обухватају прикупљање геодетских подлога 
(топографске карте, ортофото, дигитални модел терена) за 
подручје које је предмет снимања, података о летјелици, 
камери, тачкама ГНСС мреже, карактеристикама терена 
(освијетљеност у току дана, контраст међу појединим ком-
плексима земљишта, вегетација) и др.

Члан 76.
Главни пројекат катастарског премјера аерофотогра-

метријском методом снимања, поред садржаја наведеног у 
члану 7. овог правилника, садржи и:

1) карактеристике летјелице,
2) врсту аерофотограметријске камере са наведеним 

основним карактеристикама (константа камере, спектрална 
резолуција, димензије снимака и др.),

3) карактеристике GPS/INS система,
4) величину подужног и попречног преклопа снимака,
5) план лета,
6) план одређивања оријентационих и контролних та-

чака,
7) план фотосигналисања оријентационих и контрол-

них тачака,
8) прорачун параметара оријентације снимака са прет-

ходном оцјеном тачности,
9) контроле квалитета, начин њиховог спровођења и до-

звољене вриједности одступања за сваку врсту контроле по 
фазама реализације аерофотограметријске методе,

10) техничкe нормативe,
11) начин организације и формат података и начин име-

новања фајлова.

Члан 77.
Технички извјештај о извршеним радовима из члана 8. 

овог правилника садржи:
1) извјештај о калибрацији камере,
2) извјештај о калибрацији GPS/INS система,
3) извјештај о реализацији припремних радова,
4) извјештај о извршеној провјери опреме и временских 

услова прије почетка снимања,
5) извјештај о реализацији аерофотограметријског сни-

мања,
6) извјештај о прелиминарној контроли података GPS/

INS система и прикупљених снимака,
7) извјештај о обради прикупљених података (изра-

чунавање иницијалне трајекторије, односно иницијалних 
елемената спољашње оријентације снимака, обрада диги-
талних снимака),

8) извјештај о извршеним контролама квалитета реали-
зованог аерофотограметријског снимања,

9) извјештај о одређивању оријентационих и контрол-
них тачака,

10) извјештај о извршеној аеротриангулацији.
4.1. Технички нормативи, камера за 
аерофотограметријско снимање и GPS/INS систем

Члан 78.
(1) Аерофотограметријско снимање врши се дигитал-

ном аерофотограметријском камером.
(2) За камеру из става 1. овог члана доставља се извје-

штај о извршеној калибрацији који не може бити старији 
од двије године.

(3) Вриједност константе камере одређује се са тачно-
шћу 0,01 мм.

(4) Највећа дозвољена дисторзија је 0,01 мм.
(5) Радиометријска резолуција код дигиталне аерофо-

тограметријске камере једнака је или већа од 12 бита по 
каналу боје.

Члан 79.
(1) За GPS/INS систем доставља се извјештај о извр-

шеној калибрацији (boresight и lever arm калибрација) који 
није старији од шест мјесеци.

(2) Извјештај из става 1. овог члана може се израдити и 
на основу тестирања система на тест-полигону непосредно 
прије почетка снимања.

(3) У случају да је послије калибрације дошло до ски-
дања објектива камере или се GPS/INS систем поновно 
уграђује, обавезна је поновна калибрација.

(4) Захтијевана тачност елемената GPS/INS система 
налази се у Прилогу 16. овог правилника и чини његов са-
ставни дио.

(5) Период за реализацију снимања GPS/INS системом 
бира се када је повољан распоред ГНСС сателита (да PDOP 
буде мањи или једнак четири) и њихов број није мањи од 
пет.

4.2. Поступак аерофотограметријског снимања
Члан 80.

(1) Основно мјерило квалитета аерофотограметријског 
снимања дигиталном камером представља резолуција 
снимка (rsnim).

(2) Просторна резолуција снимка одређује се тако да не 
буде већа од половине димензије најмањег објекта који се 
жели идентификовати.

(3) Просторна резолуција снимка на основу којег се 
израђује производ (ДКП, ДОФ, ортофото мозаик) не може 
да буде мања од задате просторне резолуције производа.

(4) Разлика у размјери снимања, односно резолуцији 
дигиталних снимака, усљед висинских разлика терена, не 
може бити већа од 15%, а изузетно 20% за подручја која 
су главним пројектом одређена као подручја од мањег ин-
тереса.

(5) Број снимака који одступају од пројектоване ра-
змјере снимања, односно чија се резолуција разликује од 
пројектоване не може бити већи од 10%.

(6) Реализована висина лета не може да се разликује од 
пројектоване више од 5%.

Члан 81.
(1) Аерофотограметријско снимање задатог подручја 

обавља се, по правилу, једном камером.
(2) Ако се за аерофотограметријско снимање задатог 

подручја користе двије или више камера, снимање различи-
тим камерама обухвата снимање најмање једне заједничке 
линије лета.

(3) Снимање једне линије лета обавља се истом каме-
ром.

(4) За реализацију аерофотограметријског снимања ко-
ристе се летјелице са способношћу стабилног лета на про-
писаним висинама.

Члан 82.
(1) При аерофотограметријском снимању коришћењем 

GPS/INS система прикупљају се подаци ГНСС опажања ре-
ферентне ГНСС станице, подаци ГНСС опажања система у 
летјелици, као и подаци опажања IMU јединице.

(2) Максимални интервал прикупљања података ГНСС 
опажања референтне ГНСС станице je 30 секунди.

(3) Максимални интервал прикупљања података ГНСС 
опажања у летјелици је једна секунда.

(4) Трајање опажања GPS/INS система у летјелици, 
прије и послије снимања, дуже је од пет минута.
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(5) ГНСС пријемник прима податке о фазама носећег 
сигнала на двије различите фреквенције у интервалу 
мањем од једне секунде.

(6) Прелет летјелице за иницијализацију IMU јединице, 
ради елиминисања кумулативне грешке, врши се у времен-
ским интервалима који се одређују главним пројектом у за-
висности од спецификације система који се користи.

Члан 83.
(1) Аерофотограметријско снимање изводи се, по пра-

вилу, са минималним подужним преклопом снимака p = 
60% и минималним попречним преклопом q = 30%.

(2) У зависности од топографских карактеристика тере-
на, врсте производа и вриједности максималног радијалног 
помјерања слике објекта, величине подужног и попречног 
преклопа могу бити веће.

(3) Одступање реализованог подужног преклопа снима-
ка од пројектованог не може бити веће од 5%, док одсту-
пање реализованог попречног преклопа снимака не може 
бити веће од трећине пројектованог попречног преклопа.

(4) Аерофотограметријско снимање за потребе израде 
true ортофотоа изводи се са минималним подужним прекло-
пом снимака p = 80% и минималним попречним преклопом 
q = 80%, при чему одступање реализованих преклопа сни-
мака од пројектованих не може бити веће од 5%.

(5) Вриједност ротације снимака је мања од пет степени 
око Х-осе и Y-осе, односно 15 степени око Z-осе.

4.3. Период и услови снимања
Члан 84.

(1) Да би се постигао оптималан квалитет аероснимка, 
снимање се врши, по правилу, у рано прољеће и у касну 
јесен када је вегетација најмања, око подне када су сјенке 
најкраће, када нема јаких ваздушних струја, облачности, 
магле, испарења и сличних појава које утичу на квалитет 
снимака.

(2) Снимање се изводи по ведром времену, без прису-
ства облака и магле.

(3) У случају мјестимичне облачности, на мјестима 
захваћеним облацима потребно је остварити већи подужни 
преклоп (до 90%).

(4) Ниједан снимак не може имати више од 5% облака.
(5) Положај сунца би требало да буде између 30º и 60º.
(6) Услови снимања треба да буду такви да угао сунче-

вих зрака у односу на правац и вријеме лета буду прихва-
тљиви у смислу избјегавања претјераних одсјаја и обезбје-
ђивања оптималног контраста на снимцима.

(7) Уколико су за потребе картирања и фотограме-
тријског одређивања везних тачака предвиђена два лета на 
различитим висинама, оба лета се обављају истог дана.

(8) Период и услови снимања дефинишу се пројектним 
задатком у зависности од намјене аерофотограметријског 
снимања и карактеристика производа који се израђује на 
основу снимања.

(9) Уколико над подручјем које је предмет снимања 
постоје облаци или сјенке од облака, снимање се не врши.

4.4. План лета
Члан 85.

(1) Израда плана лета обухвата дефинисање редова сни-
мања у референтном систему Републике Српске и пратећих 
параметара аерофотограметријског снимања.

(2) План лета састоји се из нумеричког и графичког 
дијела, а израђују се у аналогном или дигиталном облику.

Члан 86.
(1) Нумерички дио плана лета обухвата рачунање еле-

мената плана лета датих у табели, која се налази у Прилогу 
17. овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) За рачунање елемената плана лета из става 1. овог 
члана користе се сљедећи параметри:

1) ms - именилац размјере снимања,
2) ccam - константа камере,
3) rsnim - резолуција снимка,
4) rcam - резолуција камере,
5) ht - надморска висина терена,
6) Pa - број пиксела дигиталног снимка у правцу осе 

снимања,
7) Pb - број пиксела дигиталног снимка управно на пра-

вац осе снимања,
8) p - величина подужног преклопа у процентима,
9) q - величина попречног преклопа у процентима,
10) D - дужина реда,
11) Š - ширина блока (мјерена управно на правац 

пројектовања редова),
12) V - брзина кретања летјелице.
(3) Параметри из става 2. овог члана дефинишу се у 

складу са захтјевима из пројектног задатка.

Члан 87.
(1) Као подлога за израду графичког дијела плана лета 

користе се топографске подлоге чија је размјера до пет пута 
ситнија од размјере снимања.

(2) Топографска подлога за израду плана лета може 
бити свака расположива топографска подлога у погодној 
размјери на којој се граница подручја снимања може недво-
смислено идентификовати.

(3) Подлога из става 1. овог члана израђује се у диги-
талном облику, геореференцирана у координатном систему.

(4) Геореференцирани компримовани формат треба да 
омогући лаку манипулацију подлогом из става 1. овог чла-
на током израде плана лета, као и у каснијим фазама рада.

(5) Препоручљиво је да се граница подручја снимања 
векторизује у координатном систему и да је као такву по-
тврди наручилац још у фази израде пројектног задатка и 
тако користи у свим даљим фазама рада.

(6) Графички дио плана лета садржи:
1) границу подручја за које се врши снимање,
2) редове снимања са дефинисаним правцима лета,
3) ознаке редова снимања,
4) почетак и крај реда снимања,
5) положај планираних пројекционих центара снимака 

у оквиру сваког реда снимања (осим за линијске сензоре),
6) укупан број снимака за сваки ред снимања (осим за 

линијске сензоре),
7) апсолутну висину лета за сваки ред снимања,
8) друге податке (подјела на листове детаља, нпр.) који 

за дате услове пружају корисну информацију водећи рачу-
на о прегледности плана лета.

(7) Редови снимања из става 6. тачка 2) овог члана по 
правилу се повлаче у правцу исток-запад или сјевер-југ.

(8) Параметри из става 6. овог члана дефинишу се у 
складу са захтјевима из главног пројекта.

Члан 88.
(1) План лета израђује извођач радова премјера прије 

снимања.
(2) На план лета сагласност даје Управа.

Члан 89.
(1) План лета се израђује тако да подручје снимања буде 

у потпуности обухваћено без обзира на његове топограф-
ске карактеристике.

(2) Ред снимања планира се тако да се снимање изврши 
на истој апсолутној висини у односу на референтну површ.

(3) Апсолутна висина лета дефинише се у односу на 
средњу вриједност висина на подручју обухваћеном редом 
снимања.
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(4) У зависности од конфигурације терена и границе по-

дручја снимања, могу се планирати додатни попречни или 
коси редови снимања.

(5) Уколико се ред снима из два или више пута, дијело-
ви реда имају преклапање од најмање два модела.

(6) Приликом израде плана лета предвиђа се снимање 
најмање једног модела изван граница подручја, на почетку 
и крају сваког реда.

Члан 90.
(1) За извођење аерофотограметријског снимања диги-

талном камером уз коришћење GPS/INS система користи 
се СРПОС.

(2) Растојање између летјелице и перманентне ГНСС 
станице у свакој тачки снимања (рачунајући и окрет летје-
лице) не може бити веће од 50 км.

(3) За извођење аерофотограметријског снимања кори-
сте се најмање двије перманентне ГНСС станице.

(4) Уколико се постојеће перманентне ГНСС станице не 
налазе на прописаном растојању од летјелице и у прописа-
ном броју, постављају се привремене ГНСС станице.

(5) Позиција привремене ГНСС станице одређује се 
тако да се обезбиједи квалитетан пријем сигнала ГНСС са-
телита, као и фиксирање антене пријемника.

(6) Нагиб летјелице при окрету за снимање сљедећег 
реда не може бити већи од 20 степени.

4.5. План одређивања оријентационих и 
контролних тачака

Члан 91.
(1) Оријентационе тачке (основне задане и контролне 

тачке) су тачке које се могу идентификовати на снимку, с 
одређеним координатама у координатном систему.

(2) Основне задате тачке користе се за повезивање бло-
ка са референтним системом Републике Српске и израв-
нање блока аеротриангулације.

(3) Контролне тачке користе се за исказивање тачно-
сти аеротриангулације, тј. контролу оријентисаног модела 
(елемент исказивања независан од рјешења изравнања).

Члан 92.
(1) План одређивања оријентационих и контролних та-

чака израђује се у зависности од карактеристика подручја 
обухваћеног снимањем, плана лета и карактеристика про-
извода који се израђује на основу снимања.

(2) План из става 1. овог члана израђује се у складу са 
планом лета.

(3) План из става 1. овог члана обухвата:
1) дефинисање броја и распоред тачака у оквиру аеро-

фотограметријског блока,
2) одређивање типа (висинска, положајна или потпуна) 

и врсте (фотосигналисане или тачке топографског детаља) 
тачака,

3) дефинисање тачности, методе и начина одређивања 
координата тачака,

4) израду прегледне скице распореда оријентационих и 
контролних тачака.

Члан 93.
(1) Неопходан број и распоред оријентационих тачака, 

посебно висинских оријентационих тачака, зависи од вели-
чине попречног преклопа снимака.

(2) Уколико је преклоп између снимака већи од стандард-
ног, потребан је мањи број оријентационих тачака од броја 
оријентационих тачака који се користи код аерофотограме-
тријског снимања са стандардним преклопом снимака.

Члан 94.
(1) Код блокова правилне геометрије минимални број 

оријентационих тачака је пет, док је код блокова неправил-
не геометрије десет.

(2) Контролне тачке  распоређују се равномјерно у бло-
ку, тако да не буду позициониране у близини оријентацио-
них тачака и њихов број је једнак броју оријентационих 
тачака.

Члан 95.
(1) Због могућег оштећења фотосигнала оријентацио-

них и контролних тачака, заклоњености у тренутку сни-
мања или грешака снимљеног материјала, у оквиру плана 
одређивања оријентационих и контролних тачака, по пра-
вилу, за тачке на периферији блока дефинише се по једна 
помоћна тачка за сваку оријентациону и контролну тачку 
на растојању до 50 м.

(2) Одређивање, означавање и фото-сигнализација по-
моћних тачака врши се на исти начин као и оријентационе 
и контролне тачке.

Члан 96.
Положај оријентационих тачака у оквиру аерофотогра-

метријског блока, кад год је то могуће, бира се тако да оне 
буду на подручју попречног преклопа ради постизања боље 
стабилности геометрије блока и успостављања боље про-
сторне везе координатног система блока са референтним 
системом Републике Српске.

Члан 97.
У оквиру плана одређивања оријентационих и контрол-

них тачака дефинишу се јединствене ознаке свих оријен-
тационих и контролних тачака у оквиру аерофотограме-
тријског блока.

Члан 98.
Прегледна скица распореда оријентационих и контрол-

них тачака израђује се на топографским подлогама истих 
карактеристика као и за графички дио плана лета и садржи:

1) границу подручја за које се врши снимање,
2) редове снимања са ознакама редова,
3) положај пројекционих центара снимака у оквиру сва-

ког реда (осим код линијских сензора),
4) границу обухвата сваког појединачног снимка са наг-

лашеном границом блока,
5) положај оријентационих и контролних тачака озна-

чен одговарајућим симболом,
6) јединствене ознаке свих тачака.

Члан 99.
(1) Као оријентационе и контролне тачке могу се кори-

стити и тачке топографског детаља под условом да се могу 
недвосмислено идентификовати на снимцима, односно у 
стереоскопском режиму апсолутно оријентисаног аерофо-
тограметријског блока (у даљем тексту: стерео-модел), у 
оквиру захтијеване тачности одређивања оријентационих и 
контролних тачака.

(2) Уколико се за оријентационе и контролне тачке ко-
ристе тачке топографског детаља, план њиховог одређи-
вања дефинише се послије реализованог аерофотограме-
тријског снимања.

(3) При избору топографског детаља за оријентационе 
и контролне тачке потребно је да тачке буду у равни терена, 
да су приступачне за мјерење и да се могу недвосмисле-
но идентификовати на терену и на постојећим геодетским 
подлогама.

Члан 100.
Координате оријентационих и контролних тачака одре-

ђују се са најмање троструко већом тачношћу од задате 
тачности (положајне и/или висинске) производа који се 
израђује.

Члан 101.
Као оријентационе и контролне тачке могу се кори-

стити и тачке коришћене за потребе претходних аерофо-
тограметријских снимања истог подручја, ако се могу јасно 
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идентификовати на снимцима новог снимања и ако су им 
координате одређене у складу са захтијеваном тачношћу 
производа који се израђује.

Члан 102.
(1) У поступку израде плана одређивања оријентацио-

них и контролних тачака неопходно је извршити претходну 
оцјену тачности одређивања њихових координата.

(2) Избор методе и начина одређивања координата 
оријентационих и контролних тачака мора бити у складу са 
захтијеваном тачношћу.

4.6. Припремни радови и откривање тачака 
геодетског основа

Члан 103.
(1) Прије почетка аерофотограметријског снимања оба-

вљају се припремни радови који обухватају откривање та-
чака геодетског основа, припрему терена и обезбјеђивање 
видљивости фото-сигнала, фото-сигнализацију тачака и 
прикупљање података неопходних за дефинисање положаја 
тачака у складу са планом одређивања оријентационих и 
контролних тачака и планом фото-сигнализације.

(2) Да би се обезбиједила видљивост фото-сигнала, по-
требно је очистити околно растиње тако да угао видљиво-
сти буде већи од 45º, рачунајући од зенита.

Члан 104.
(1) Прије аерофотограметријског снимања откривају се 

дате тачке геодетског основа, у складу са главним пројек-
том, које служе за одређивање оријентационих, контролних 
тачака и рјешавање стерео-парова, односно блок-аеротри-
ангулације.

(2) За сваку откривену тачку из става 1. овог члана 
обнављају се одмјерања и опис положаја у Тригономет-
ријском обрасцу број 27 са напоменом: “одмјерања и опис 
обновио”, потпис извршиоца и датум.

Члан 105.
(1) Ако је уништена надземна биљега тригонометријске 

тачке, открива се подземна биљега и поново стабилизује 
надземном биљегом прописаних димензија.

(2) У Тригонометријском обрасцу број 27 уписује се 
напомена: “обнову стабилизације надземне биљеге, одмје-
рања и опис извршио”, потпис извршиоца и датум.

(3) Када је уништена надземна и подземна биљега три-
гонометријске тачке, лице које је констатовало уништење 
потврђује то својим потписом и уписује у Тригономет-
ријском обрасцу број 27 податке које је користило за откри-
вање тачке геодетског основа.

4.6.1. Сигналисање геодетског основа и 
оријентационих тачака

Члан 106.
(1) Прије снимања детаља аерофотограметријском ме-

тодом снимања врши се фотосигналисање оријентационих 
тачака, тачака геодетског основа, дефинисаних главним 
пројектом, међних и других тачака.

(2) Фото-сигнализација изводи се непосредно прије 
снимања и одржава се до реализације аерофотограме-
тријског снимања.

Члан 107.
(1) Фото-сигнализација оријентационих и контролних 

тачака врши се у равни терена, при чему је фото-сигнал 
видљив из ваздуха.

(2) У случају заклоњености тачке, фото-сигнал може 
се поставити ексцентрично у кругу пречника до 50 м, на 
мјесту које је добро видљиво из ваздуха, приступачно за 
мјерење и заштићено од уништења.

Члан 108.
(1) Фото-сигнали су оштрих ивица, добро видљиви, 

постојане и контрастне боје у односу на околни детаљ и 
приближно хоризонтални.

(2) Најмања дозвољена страница квадрата је 0,20 мета-
ра, без обзира на размјеру снимања и врсту камере.

Члан 109.
(1) Оријентационе тачке и тачке геодетског основа фо-

тосигналишу се на терену фото-сигналима димензије и 
облика који су дефинисани главним пројектом.

(2) Фото-сигнал центрично се поставља на тачку која се 
фотосигналише.

(3) Табле се боје прије постављања контрастном 
постојаном бојом без сјаја која је постојана на атмосферске 
утицаје.

(4) У обраслим и подводним теренима фотосигнали-
сање се може извршити таблама изнад терена на потребној 
висини, с тим да се центар фото-сигнала налази на истој 
вертикали са центром надземне биљеге.

Члан 110.
Услови које положај оријентационих тачака треба да 

задовољи су:
1) да се не може за дуже вријеме уништити, односно да 

преко тачке не прелазе возила, пјешаци, да не буде на неком 
градилишту и сл. гдје се може било шта набацати на њу и 
тако онемогућити њену видљивост на снимцима касније,

2) да је удаљеност објеката и вегетације од тачке што 
већа, односно да постоји “чист” правац видљивости под 
углом зависним од размјере снимања (за висину лета од 
2.900 м угао не може бити већи од 60º, за крупније размјере 
тај угао може бити мањи), видљивост се може провјерити 
једноставним односом приближне висине објекта и удаље-
ности од тачке која је приказана у Прилогу 18. овог правил-
ника и чини његов саставни дио,

3) да је тачка приступачна за неко ново фотосигнали-
сање, односно што ближа путу,

4) да не буде привременог карактера, односно да се и 
догодине та тачка може фотосигналисати,

5) уколико је у питању бетонска плоча, стаза и сл., да то 
буде ћошак бетона или крај стазе,

6) ако се ради о тачкама у пољу, односно на земљи, да 
се у близини не налази отпад и сл. што може личити на 
оријентациону тачку (ако се постави бијела тачка усред ка-
мењара препуног крупног камења, могуће је пермутовати 
је приликом мјерења при изравнању блока),

7) успоставити контраст тачке са подлогом на којој се 
налази.

Члан 111.
(1) Послије постављања фото-сигнала за сваку оријен-

тациону и контролну тачку израђује се записник о изврше-
ној фото-сигнализацији, који обавезно садржи фотографију 
локације и скицу описа положаја са описом фото-сигнала.

(2) Тачке се фотографишу дигиталним фото-апаратом 
или камером мобилног телефона са већом резолуцијом.

(3) Најбоље је када се на оријентационој тачки види ин-
струмент за снимање како би се недвосмислено знало на 
који се дио сигнала односи координата.

(4) Тачке се фотографишу оптимално три пута, и то 
једна фотографија из близине тако да се види сама тачка у 
крупном плану, двије фотографије из даљине, такве да се 
види околина тачке (објекти, пружање путева, карактери-
стични објекти - далеководи, усамљено дрвеће итд.).

(5) Уколико је тачка сигналисана ексцентрично прили-
ком постављања фото-сигнала, мјере се елементи ексцен-
тричности ради одређивања положаја ексцентричне сигна-
лисане тачке.

(6) Образац записника из става 1. овог члана налази се 
у Прилогу 19. овог правилника и чини његов саставни дио.

(7) Записник из става 1. овог члана садржи:
1) назив “Република Српска”, назив града/општине и 

назив катастарске општине,
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2) податке о фото-сигналу који се састоје од броја, типа, 

боје, зоне и координата тачака, као и датума постављања са 
именима оператера и контролора,

3) опис положаја и фотографије фото-сигнала,
4) податке о стерео-пару.

Члан 112.
Послије завршених припремних радова израђује се 

извјештај, који садржи:
1) основне информације о врсти, обиму и начину реали-

зације послова који обухватају припрему терена,
2) основне информације о реализованом плану фото-

сигнализације, уз образложење о разлозима одступања од 
планиране фото-сигнализације,

3) записник о извршеној фото-сигнализацији,
4) елаборат о израчунавању елемената ексцентриците-

та.
4.6.2. Сигналисање детаљних тачака и реализација 
аерофотограметријског снимања

Члан 113.
(1) Након извршеног разграничења и обиљежавања 

граница катастарских општина и граница непокретности, 
а прије аерофотограметријског снимања, имаоци права на 
непокретностима око граничних биљега изграђују фигуре 
које служе као подлога за кречење.

(2) Фигуре из става 1. овог члана израђују се од ситног 
камена, ломљене цигле, цријепа и сл. користећи квадрат-
ни рам димензија дефинисаних главним пројектом, тако да 
међна биљега буде у пресјеку дијагонала квадратне фигуре.

(3) Међне, као и карактеристичне тачке терена које се 
одређују, сигналишу се фото-сигналима квадратног облика 
странице а.

(4) Припреме и омеђавање обављају се у рано прољеће 
или касну јесен када су могуће честе кише, које би испрале 
окречене фигуре, те се кречење обавља онда када Управа 
да одобрење.

(5) О времену када треба извршити кречење имаоци 
права на непокретностима, односно власници земљишта 
обавјештавају се јавним позивом.

(6) У обраслим и подводним теренима фотосигнали-
сање се може извршити таблама изнад терена на потребној 
висини, с тим да се центар фото-сигнала налази на истој 
вертикали са центром надземне међне биљеге или ломне 
тачке границе непокретности.

Члан 114.
(1) Реализација аерофотограметријског снимања врши 

се у складу са главним пројектом.
(2) Аерофотограметријско снимање може се извршити 

само ако су претходно прописно извршене припреме тере-
на и уз одобрење Управе.

Члан 115.
Непосредно прије почетка аерофотограметријског сни-

мања извођач радова врши провјеру опреме, система за 
глобално позиционирање и временских услова, о чему се 
израђује извјештај.

Члан 116.
(1) О реализацији аерофотограметријског снимања 

израђује се извјештај који, поред општих информација о 
подручју снимања, коришћеној опреми и фото-материјалу, 
садржи:

1) ознаку реда снимања,
2) број првог снимка у реду (осим за линијске сензоре),
3) вријеме почетка прикупљања снимака за сваки ред,
4) број посљедњег снимка у реду (осим за линијске сен-

зоре),
5) вријеме престанка прикупљања снимака,

6) угао сунца и информације о квалитету GPS података 
(PDOP, број сателита и др.),

7) вријеме експозиције (осим за линијске сензоре).
(2) Ако је један ред снимања подијељен на више дије-

лова, броју реда се додају словне ознаке по азбучном реду.

Члан 117.
(1) Уколико у току аерофотограметријског снимања 

дође до појава које онемогућавају његову адекватну реали-
зацију на већем дијелу или у потпуности, снимање се пре-
кида уз навођење разлога за његово прекидање у извјешта-
ју из члана 116. овог правилника.

(2) У случају из става 1. овог члана, снимање је неоп-
ходно наставити у што краћем временском интервалу.

(3) Ако се два сусједна реда не снимају истог дана, доба 
дана у којем се снимање наставља треба да буде исто, уко-
лико главним пројектом није другачије одређено.

Члан 118.
Одмах послије реализације аерофотограметријског 

снимања врши се прелиминарна контрола података GPS/
INS система, која обухвата:

1) контролу интервала прикупљања података,
2) провјеру постојања прекида у прикупљању података,
3) контролу покривености подручја од интереса пода-

цима,
4) провјеру да Rinex фајл садржи податак о висини ан-

тене,
5) провјеру да Rinex фајл садржи званичне координате 

перманентне ГНСС станице,
6) провјеру минималног броја сателита при снимању и 

вриједност PDOP-а.

Члан 119.
(1) На основу података GPS јединице и других инфор-

мација прикупљених прије и током снимања (ДМТ, CCNS 
фајлови, угао сунца) рачунају се параметри реализованог 
плана лета, и то:

1) прелиминарне координате пројекционих центара, од-
носно трајекторија,

2) резолуција снимака,
3) величина преклопа између сусједних снимака.
(2) На основу параметара из става 1. овог члана израђу-

је се графички дио реализованог плана лета, који садржи:
1) границу подручја снимања,
2) редове снимања са ознакама и реализованим правци-

ма лета,
3) положај пројекционих центара снимака и бројеве 

снимака у оквиру сваког реда (осим за линијске сензоре),
4) укупан број снимака за сваки ред (осим за линијске 

сензоре),
5) реализовану апсолутну висину лета за сваки ред.
(3) Графички дио реализованог плана лета израђује се 

на подлогама које имају исте карактеристике као и подлоге 
коришћене за израду графичког дијела плана лета.

(4) Параметри из става 1. овог члана упоређују се са 
вриједностима параметара из плана лета, врши се провјера 
покривености подручја подацима, комплетности и исправ-
ности прикупљених података и евидентирају се евентуални 
недостаци.

Члан 120.
Прелиминарна контрола прикупљених снимака обухва-

та провјеру:
1) комплетности и континуираности снимака,
2) постојања неопходног броја фајлова за сваки снимак,
3) постојања облака, сјенки, измаглице и др. на сним-

цима,
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4) квалитета радиометрије прикупљених података 
(постојање превише свијетлих објеката и др.).

Члан 121.
(1) Ако се прелиминарним контролама података реали-

зованог аерофотограметријског снимања утврде пропусти, 
грешке или недостаци, они се отклањају поновним сни-
мањем.

(2) О извршеним прелиминарним контролама података 
GPS/INS система и прикупљених снимака израђује се извје-
штај, који садржи и графички дио реализованог плана лета.

4.7. Обрада података аерофотограметријског 
снимања

Члан 122.
(1) Послије обављене прелиминарне контроле података 

GPS/INS система рачуна се оптимална иницијална трајек-
торија аерофотограметријског снимања, односно рачунање 
иницијалних вриједности елемената спољашње оријен-
тације снимака (координате пројекционих центара и еле-
менти просторне оријентације снимака око X-осе, Y-осе и 
Z-осе - ω, φ и κ).

(2) Уколико се постојеће перманентне ГНСС станице 
не налазе на прописаном растојању од летјелице, главним 
пројектом се дефинише коришћење виртуелне станице, као 
и начин њеног одређивања.

(3) За потребе контроле врши се независно рачунање 
иницијалне трајекторије коришћењем података друге пер-
манентне ГНСС станице на одабраном дијелу подручја 
обухваћеног аерофотограметријским снимањем.

(4) О рачунању иницијалне трајекторије, односно ини-
цијалних вриједности елемената спољашње оријентације 
снимака израђује се извјештај, који је саставни дио извје-
штаја о обради прикупљених података.

Члан 123.
Послије обављене прелиминарне контроле снимака 

прикупљених дигиталном аерофотограметријском камером 
врши се њихова обрада, која код примјене површинских 
сензора обухвата:

1) обједињавање снимака панхроматског канала у један 
снимак,

2) обједињавање снимака мултиспектралних канала у 
један снимак,

3) геометријску и радиометријску калибрацију снима-
ка,

4) спајање панхроматских снимака високе резолуције и 
мултиспектралних снимака ниже резолуције у четворока-
налне или троканалне колор и колор инфрацрвене снимке 
(енгл. pansharpening),

5) побољшање радиометријских карактеристика снима-
ка у односу на најтамније и најсвјетлије области у блоку,

6) конвертовање снимака у некомпримовани TIFF фор-
мат радиометријске резолуције од најмање осам бита по 
каналу боје.

Члан 124.
(1) Уколико се за аерофотограметријско снимање ко-

ристе линијски сензори, обрада снимака не обухвата 
pansharpening и радиометријску корекцију, већ само гео-
метријску корекцију снимака.

(2) Дефинисање димензија, формата и радиометријских 
карактеристика појединачних снимака врши се у зависно-
сти од намјене снимака одређене главним пројектом.

Члан 125.
(1) Стандардна ознака фајла дигиталног аерофотогра-

метријског снимка садржи ознаку реда и број снимка у 
оквиру реда.

(2) За сваки скуп дигиталних аерофотограметријских 
снимака, који имају идентичне карактеристике, израђује се 
фајл који садржи метаподатке.

(3) О извршеној обради дигиталних аерофотограме-
тријских снимака извођач израђује извјештај, који је са-
ставни дио извјештаја о обради прикупљених података.

4.8. Контрола квалитета реализованог 
аерофотограметријског снимања

Члан 126.
(1) Контрола квалитета реализованог аерофотограме-

тријског снимања обухвата:
1) контролу параметара реализованог аерофотограме-

тријског снимања,
2) контролу података GPS/INS система,
3) контролу аерофотограметријских снимака.
(2) О извршеним контролама из става 1. овог члана 

извођач радова израђује извјештаје, који садрже:
1) предмет контроле,
2) обим контроле (величина узорка или комплетно),
3) начин спровођења контроле,
4) чињенице утврђене приликом контроле,
5) испуњеност критеријума прихватљивости,
6) мјере за отклањање недостатака,
7) прилоге,
8) датум контроле,
9) податке о лицу које је извршило контролу.
(3) Извјештаји из става 2. овог члана саставни су дио 

техничког извјештаја о извршеним радовима из главног 
пројекта.

Члан 127.
(1) Контрола параметара реализованог аерофотограме-

тријског снимања обухвата:
1) контролу услова реализованог снимања (период сни-

мања, угао сунца, доба дана, податке из протокола лета, ат-
мосферске услове и др.),

2) контролу извјештаја о извршеној калибрацији ко-
ришћене камере,

3) контролу реализованих редова лета,
4) контролу покривености подручја и позиције пројек-

ционих центара, односно линија снимања,
5) контролу реализоване висине лета,
6) контролу реализованог подужног (код површинских 

сензора) и попречног преклопа између снимака.
(2) Извјештај о извршеној контроли квалитета из става 

1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 124. овог 
правилника, садржи:

1) извјештаје о извршеним контролама у току реализа-
ције снимања,

2) извјештај о извршеним процесима и контролама код 
обраде података,

3) протокол о калибрацији камере,
4) реализовани план лета (графички и нумерички дио).

Члан 128.
(1) Контрола података GPS/INS система обухвата:
1) контролу услова приликом прикупљања података 

(врста опреме, пријем сигнала у летјелици и на ГНСС пер-
манентној станици, констелација сателита и др.),

2) контролу извјештаја о извршеној калибрацији ко-
ришћеног GPS/INS система,

3) контролу комплетности и тачности података GPS/
INS система,

4) контролу процеса одређивања иницијалне трајекто-
рије, односно иницијалних вриједности елемената споља-
шње оријентације снимака и њиховог квалитета.

(2) Извјештај о извршеној контроли квалитета из става 
1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 124. овог 
правилника, садржи:
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1) извјештаје о извршеним контролама у току реализа-

ције снимања,
2) извјештај о извршеним процесима и контролама код 

обраде података и
3) протоколе или извештаје о boresight и lever arm кали-

брацији GPS/IMU јединица.

Члан 129.
(1) Контрола аерофотограметријских снимака обухвата:
1) контролу комплетности података,
2) контролу формата дигиталног снимка,
3) контролу величине растерског фајла дигиталног 

снимка код површинских сензора,
4) контролу резолуције снимака,
5) контролу постојања облака, измаглице, сјенки од 

облака, снијега и сл.,
6) контролу геометријских деформација снимака,
7) контролу постојања оштећења на снимцима,
8) контролу радиометријског квалитета снимака (ква-

литет и уједначеност боја, освијетљеност, радиометријска 
резолуција и анализа хистограма).

(2) Извјештај о извршеној контроли квалитета из става 
1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 124. овог 
правилника, садржи и извјештај о извршеним процесима 
и контролама код обраде аерофотограметријских снимака.

4.9. Израда фото-скица
Члан 130.

(1) Фото-скице се израђују у размјери у којој се раде 
катастарски планови или крупнијој размјери, што зависи од 
густине детаља (одређује се главним пројектом).

(2) Распоред фото-скица у оквиру радилишта приказује 
се на скици положаја фото-скица која се налази у Прилогу 
20. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 131.
(1) Фото-скице садрже:
1) спољни опис,
2) геодетске тачке,
3) податке описног карактера,
4) цртеж и податке свих граница и топографских обје-

ката који се снимају.
(2) Димензије фото-скица дефинишу се главним пројектом.
(3) Фото-скице се израђују из ДОФ-а у приближној ра-

змјери плана.
(4) Фото-скице нумеришу се и додјељује им се број у 

складу са чланом 47. овог правилника.

Члан 132.
(1) Скица положаја фото-скица израђује се за сваку ка-

тастарску општину ради евиденције и лакшег коришћења 
фото-скица.

(2) Скица из става 1. овог члана садржи опис, границу 
катастарске општине, број и положај свих фото-скица.

Члан 133.
(1) Опис фото-скице садржи назив “Република Српска”, 

назив града/општине, катастарског среза, катастарске оп-
штине, приближну размјеру, број и везу са сусједним ски-
цама снимања.

(2) Образац фото-скице из става 1. овог члана налази се 
у Прилогу 21. овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Опис фото-скице оријентише се ка сјеверу.
4.10. Теренски радови послије снимања
4.10.1. Дешифровање

Члан 134.
(1) Дешифровањем се утврђују и исцртавају на фо-

то-скицама сви елементи садржаја плана.

(2) Фотосигналисане “бијеле” тачке остављају се 
видљиве.

(3) На фото-скици треба прецртати све оно што није 
предмет дешифровања и изгледа као неки објекат.

Члан 135.
(1) Криве линије (спрудови, острва, баре, криве гранич-

не линије и друго) не замјењују се изломљеним линијама 
већ се приказују према стварном облику.

(2) Када се површине рачунају из координата, криве ли-
није се прекуцавају “црним” тачкама, а облик линија се не 
мијења.

(3) Топографски знак који не може да се нацрта у про-
писаним димензијама може се смањити или нацртати на 
другом мјесту, а стрелицом назначити први положај од-
носног објекта.

(4) Надстрешнице се мјере са свих страна зграде за ра-
змјере картирања крупније од 1 : 2.500 и уписују се са озна-
ком s (нпр. s = 0,30 м или s = 0,00 м).

(5) За размјере 1 : 2.500 и ситније узима се просјечна 
ширина надстрешнице и у десном горњем углу фото-скице 
испише просјечна ширина надстрешнице у метрима.

(6) Мјери се растојање зграде од фронта парцеле уколи-
ко је мање од 1 мм • М, при чему је М именилац размјере.

(7) За размјере 1 : 2.500 и ситније мјере се челни фрон-
тови уских, а дугачких парцела (код којих је челни фронт 
краћи најмање десет пута), фронтови који се не виде јер 
спајају блиске биљеге, а на чијим се крајевима грани-
ца изразито ломи, растојања свих тачака које припадају 
фронтовима парцела, а чија је међусобна удаљеност мања 
од 4 мм • М, као и мјестимично ширине саобраћајних 
објеката и водотокова.

Члан 136.
(1) Све тачке граничних линија и објеката које се на фо-

то-скици не виде снимају се неком од терестричких метода.
(2) За податке допунског снимања који се не могу при-

казати на фото-скици сачињава се допунска скица снимања 
истог формата као и фото-скица.

(3) Цртеж на фото-скици и на допунској скици снимања 
уоквирује се љубичастом бојом, а поред њега се исписује 
ознака скице на коју се преноси, односно са које је преузет 
цртеж.

4.10.2. Исцртавање и исписивање на фото-скицама 
и скице допунског снимања

Члан 137.
(1) Исцртавање снимљеног, односно дешифрованог де-

таља, уписивање назива, бројева и других података врши се 
према одредбама Топографског кључа.

(2) Границе парцела, објеката и подаци о имаоцима 
права на непокретностима исцртавају се и исписују се на 
фото-скицама при снимању или дешифровању, на терену.

(3) Дешифровани детаљ на сусједним фото-скицама по-
везује се по линији детаља ако је могуће, а ако није, онда се 
повезује по идентичним тачкама детаља.

(4) Назив, односно подаци и адреса имаоца права на не-
покретностима (индикације) уписују се према подацима из 
азбучног списка имаоца права на непокретностима.

(5) Ако се у цртежу парцеле не могу уписати подаци 
имаоца права на непокретностима, онда се у такве парцеле 
уписује редни број из азбучног списка црном бојом, и то на 
свакој скици, почевши од броја један па надаље, а подаци 
имаоца права на непокретностима уписују се на слободном 
простору фото-скице или на допунској скици снимања.

Члан 138.
(1) Због постојања мртвих углова и дијела подручја који 

се не може приказати са свим детаљима у размјери, на ски-
ци се уоквирује љубичастом бојом и приказује у крупнијој 
размјери на истој скици уколико има слободног простора 
или на скици допунског снимања, односно фото-скици.
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(2) Скице допунског снимања су истих димензија као 
и фото-скице.

(3) Нумерисање скица допунског снимања наставља 
се на нумерисање скица снимања иза посљедњег евиден-
цијског броја, односно иза посљедњег броја фото-скица.

(4) Веза између скица допунског снимања и фото-скица 
остварује се тако што се на фото-скице уписује број случаја 
и број скице допунског снимања и заокружује љубичастом 
бојом, а на допунској скици уписује се број случаја и број 
фото-скице.

(5) Сваки случај допунског снимања нумерише се 
бројем од један па надаље љубичастом бојом у оквиру ски-
це.

(6) Опис скица допунског снимања је исти као и опис 
фото-скице, с тим што се за опис скица допунског снимања 
уписује и назив “скица допунског снимања” на средини, 
а у десном горњем углу уписује се број скице допунског 
снимања.

4.11. Одређивање оријентационих и 
контролних тачака

Члан 139.
(1) Идентификација фотосигналисаних оријентацио-

них и контролних тачака врши се послије изведеног аеро-
фотограметријског снимања на дигиталним снимцима.

(2) У случају да се фотосигналисане оријентационе, 
контролне и помоћне тачке не могу идентификовати усљед 
заклоњености или оштећења фото-сигнала, на том подру-
чју се као оријентационе и контролне тачке бирају тачке 
топографског детаља.

(3) Избор тачака топографског детаља за оријентационе 
и контролне тачке врши се и када фото-сигнализација 
оријентационих и контролних тачака није планирана глав-
ним пројектом.

(4) Избор тачака топографског детаља за оријентационе 
и контролне тачке зависи од резолуције снимака и мора 
бити у складу са захтијеваном тачношћу производа који се 
израђује на основу снимања.

(5) За тачке топографског детаља бирају се средишта 
кружних објеката, углови бетонираних површина, право-
угли пресјеци линеарних објеката и јасно дефинисане озна-
ке на стабилним подлогама.

(6) Изабране тачке топографског детаља су у равни терена.

Члан 140.
(1) На подручју које је снимљено у току једног дана на-

лази се најмање једна оријентациона тачка.
(2) Када се на подручју из става 1. овог члана не налази 

ниједна фотосигналисана оријентациона тачка, потребно 
је одредити допунску оријентациону тачку као тачку топо-
графског детаља.

Члан 141.
Елаборат о одређивању оријентационих и контролних 

тачака садржи:
1) записник о извршеној фото-сигнализацији, односно 

избору тачака топографског детаља,
2) копије снимака са означеним положајем тачака, је-

динственим ознакама тачака у оквиру пројекта и кратким 
описом положаја тачака,

3) опис положаја оријентационих и контролних тачака 
са фотографијом локације,

4) оригиналне записнике мјерења, односно оригиналне 
фајлове са подацима мјерења,

5) елаборат одређивања координата са оцјеном тачности,
6) списак координата оријентационих и контролних та-

чака.

Члан 142.
(1) Прилог извјештаја о одређивању оријентационих и 

контролних тачака је елаборат из члана 141. овог правилни-

ка и прегледна скица распореда реализованих оријентацио-
них и контролних тачака.

(2) Прегледна скица из става 1. овог члана израђује се 
на топографским подлогама истих карактеристика као по-
длоге коришћене за израду графичког дијела плана лета и 
садржи:

1) границу подручја снимања,
2) реализоване редове снимања са ознакама редова,
3) положаје пројекционих центара снимака у оквиру 

сваког реда,
4) границу обухвата сваког појединачног снимка у ра-

змјери подлоге,
5) реализован положај оријентационих и контролних 

тачака означен одговарајућим симболом у зависности од 
типа тачке (потпуна, положајна или висинска),

6) јединствене ознаке свих тачака.
(3) Прегледна скица из става 1. овог члана може да 

садржи и друге корисне информације, водећи рачуна о пре-
гледности скице.

4.12. Аеротриангулација
Члан 143.

(1) Аеротриангулација врши се послије извршене кон-
троле и пријема података реализованог аерофотограме-
тријског снимања и одређивања оријентационих и контрол-
них тачака, а на основу израђеног плана аеротриангулације.

(2) План аеротриангулације израђује се на основу ка-
рактеристика подручја (топографске карактеристике, вели-
чина и облик подручја) обухваћеног снимањем, захтијеване 
тачности производа који се израђује на основу снимања, 
реализованог аерофотограметријског снимања и реализо-
ваног распореда и броја оријентационих и контролних та-
чака.

(3) План аеротриангулације састоји се из графичког и 
нумеричког дијела.

(4) Графички дио плана аеротриангулације садржи:
1) границу подручја снимања,
2) положај пројекционих центара са ознакама снимака, 

односно линија снимања,
3) распоред оријентационих и контролних тачака са 

ознакама,
4) подјелу на блокове аеротриангулације са ознакама.
(5) Нумерички дио плана аеротриангулације садржи:
1) захтијевану тачност производа који се израђује на 

основу снимања,
2) претходну оцјену тачности аеротриангулације,
3) списак координата оријентационих и контролних та-

чака са тачношћу њиховог одређивања,
4) списак иницијалних вриједности елемената споља-

шње оријентације снимака са тачношћу њиховог одређи-
вања,

5) вриједности параметара из извјештаја о извршеној 
калибрацији коришћених уређаја за потребе реализације 
аерофотограметријског снимања.

4.12.1. Везне тачке
Члан 144.

Одређивање броја, распореда и сликовних координата 
везних тачака врши се аутоматски.

Члан 145.
(1) Аутоматско одређивање везних тачака врши се на 

основу шеме којом се дефинише број и распоред везних та-
чака и стратегије којом се утврђује начин њиховог детекто-
вања у зависности од карактеристика снимљеног подручја.

(2) Уколико су резултати аутоматског одређивања ве-
зних тачака такви да не обезбјеђују поуздану везу у одре-
ђеним дијеловима блока аеротриангулације, неопходно је 
извршити допунско одређивање везних тачака.
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(3) Код аутоматског одређивања везних тачака на сним-

цима прикупљеним површинским сензорима минимални 
број везних тачака је 12 и оне су равномјерно распоређене 
по периферији стерео-модела.

(4) Везне тачке на снимцима прикупљеним линијским 
сензорима равномјерно су распоређене по периферији сни-
мака за сваки коришћени спектрални канал.

4.12.2. Изравнање блока аеротриангулације
Члан 146.

Улазни подаци у поступку изравнања блока аеротриан-
гулације су:

1) x0, h0 - сликовне координате главне тачке снимка код 
површинских сензора, односно параметри геометријске ко-
рекције сваког пиксела код линијских сензора,

2) ccam - константа камере (жижна даљина),
3) rcam - резолуција камере (величина пиксела дигиталне 

слике),
4) X, Y, Z - теренске координате оријентационих тачака,
5) x, h - сликовне координате свих везних и оријента-

ционих тачака,
6) X0, Y0, Z0 - иницијалне вриједности координата 

пројекционих центара добијених при снимању,
7) ω, ϕ, κ - иницијални елементи просторне ротације 

снимака добијени при снимању површинским сензорима, 
односно подаци иницијалне трајекторије добијени сни-
мањем линијским сензорима,

8) додатни параметри за одређивање и отклањање сис-
тематских грешака (подаци из извјештаја о извршеној ка-
либрацији камере, дисторзија филма, утицај рефракције, 
систематске грешке GPS позиционирања, грешке скени-
рања и др.).

Члан 147.
Вриједности сликовних координата главне тачке сним-

ка, односно параметри геометријске корекције сваког пик-
села, константа камере и резолуција камере преузимају се 
из извјештаја о извршеној калибрацији камере.

Члан 148.
Уколико се у процесу аеротриангулације блока промије-

ни тип оријентационе тачке, потребно је у извјештају о извр-
шеној аеротриангулацији образложити разлог промјене.

Члан 149.
Стандардна девијација (резидуал пресјека) везних та-

чака у једном блоку аеротриангулације мања је од 1/2 пик-
села.

Члан 150.
Апсолутна тачност аеротриангулације блока треба да је 

таква да средња квадратна грешка оријентационих тачака 
(mX, mY, mh) буде мања или једнака 1/3 захтијеване тачно-
сти производа, а стандардна девијација јединице тежине σ0 
мања или једнака 1/2 пиксела дигиталног снимка.

4.12.3. Контрола извршене аеротриангулације 
блока

Члан 151.
(1) Контрола извршене аеротриангулације блока врши 

се на основу контролних тачака утврђених планом одређи-
вања оријентационих и контролних тачака.

(2) Максимално дозвољено одступање на контролним 
тачкама не може бити веће од дефинисане тачности аеро-
триангулације.

Члан 152.
О извршеној аеротриангулацији блока извођач радова 

израђује извјештај, који садржи:
1) план аеротриангулације блока,
2) врсту и број коришћених додатних параметара за 

одређивање и отклањање систематских грешака,

3) додатну документацију уколико се одступало од пла-
на аеротриангулације,

4) прегледну скицу распореда везних тачака са прика-
зом границе обухвата појединачних снимака,

5) статистичке податке о везним тачкама по моделу код 
снимака прикупљених површинским сензорима, односно 
по снимку када је прикупљање извршено линијским сен-
зорима,

6) списак коначних вриједности елемената спољашње 
оријентације снимака прикупљених површинским сензо-
рима, односно фајлова трајекторије код снимака прикупље-
них линијским сензорима,

7) податке о оцјени тачности извршеног изравнања 
(σ0 - стандардна девијација јединице тежине, my, mx и mh 
оријентационих тачака),

8) податке о резултатима извршене контроле аеротриан-
гулације (списак вриједности резидуала контролних тачака 
са анализом).

5. ГНСС метода снимања
Члан 153.

ГНСС метода снимања представља поступак у коме се 
прикупљају геометријски подаци о објектима или појавама 
на физичкој површи земље кроз примјену основних техно-
лошких принципа сателитске геодезије употребом ГНСС 
инструмената.

Члан 154.
(1) Инструменти за ГНСС мјерења су геодетског типа, 

минимално двофреквентни са могућношћу истовременог 
пријема сигнала са најмање два сателитска система.

(2) Инструменти из става 1. овог члана подлијежу пр-
вом прегледу мјерила, периодичним и ванредним прегледи-
ма мјерила, у складу са прописима којима се уређује метро-
логија, што се доказује потврдом овлашћене лабораторије 
или испитивањем на посебним тест-полигонима Управе.

(3) Потврда из става 2. овог члана не може бити старија 
од двије године.

5.1. Техничка документација
Члан 155.

Пројектни задатак за израду главног пројекта катастар-
ског премјера ГНСС методом, из чланa 7. овог правилника, 
садржи:

1) опис подручја са топографским карактеристикама,
2) намјену ГНСС снимања,
3) размјеру снимања (ms),
4) карактеристике производа који се израђују на основу 

снимања,
5) период и услове реализације снимања.

Члан 156.
За потребе израде главног пројекта ГНСС методом 

врше се претходни радови који обухватају прикупљање 
геодетских подлога (топографске карте, ортофото, диги-
тални модел терена) за подручје које је предмет снимања, 
података о опреми, тачкама ГНСС мреже, карактеристика-
ма терена.

Члан 157.
Главни пројекат премјера ГНСС методом садржи и:
1) карактеристике геодетске опреме,
2) техничкe нормативe,
3) начин организације и формат података и начин име-

новања фајлова.

Члан 158.
Пројекат изведеног стања садржи:
1) технички извјештај о реализацији радова из главног 

пројекта,
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2) елаборат прикупљања података, оригинална мјерења 
и рачунања,

3) дневник радова.

Члан 159.
Технички извјештај о извршеним радовима из главног 

пројекта садржи:
1) извјештај о реализацији припремних радова,
2) извјештај о извршеној провјери опреме,
3) извјештај о реализацији ГНСС снимања,
4) извјештај о извршеним контролама квалитета реали-

зованог ГНСС снимања.
5.2. Геодетски радови који се реализују примјеном 
ГНСС методе

Члан 160.
Геодетски радови у оквиру катастарског премјера могу 

се реализовати и примјеном ГНСС методе снимања.

Члан 161.
Геодетски радови из члана 160. овог правилника су:
1) одређивање параметара трансформације,
2) одређивање тачака геодетског основа,
3) одређивање тачака детаља.
5.2.1. Одређивање параметара трансформације и 
извјештаји рачунања параметара трансформације

Члан 162.
Геодетски радови на одређивању параметара трансфор-

мације претходе или су саставни дио реализације геодет-
ских радова у оквиру одређивања тачака геодетског основа 
и тачака детаља.

Члан 163.
(1) Примјеном ГНСС методе снимања координате тача-

ка се изворно одређују у просторном референтном систему 
Републике Српске (у даљем тексту: ПРСРС), који је дефи-
нисан као ETRS89, правоугли, праволинијски, геоцентрич-
ни систем, који је чврсто везан за европску литосферну 
плочу и креће се заједно са њом.

(2) Референтном систему из става 1. овог члана придру-
жен је глобални елипсоид система GRS80, a референтни 
оквир у којем се одређују координате је ETRF2000.

(3) Референтни систем из става 1. овог члана дефини-
сан је референтном мрежом Републике Српске РЕФРС и 
мрежом перманентних станица СРПОС, у складу са чланом 
33. став 2. Закона.

Члан 164.
(1) Хоризонтални положај тачака и објеката у оквиру 

катастарског премјера до преласка на нови хоризонтални 
референтни систем, односно до усвајања нове картограф-
ске пројекције изражавају се дводимензионалним праволи-
нијским координатама у односу на раван конформне Гаус-
Кригерове пројекције.

(2) Измјерене тродимензионалне геоцентричне коорди-
нате тачака трансформишу се у хоризонтални референтни 
систем у равни Гаус-Кригерове пројекције уз претходно 
одређене параметре трансформације.

5.2.1.1. Положајна трансформација
Члан 165.

(1) Трансформација координата између просторног и 
хоризонталног референтног система Републике Српске 
врши се:

1) примјеном модела седмопараметарске Хелмертове 
трансформације са придруженим гридом резидуала (7П 
+ ГРИД), јединствено одређеним за цијелу територију 
Републике Српске, и то само хоризонтална трансформа-
ција (СРПОС стандардном мрежном RTCM порука или 
накнадном обрадом коришћењем софтвера за трансфор-
мацију),

2) примјеном модела геоида (прелиминарног или 
коначног), односно геоидних ундулација (директно путем 
стандардне мрежне RTCM поруке или уносом података о 
геоиду у пријемник),

3) примјеном званично усвојених параметара тран-
сформације,

4) одређивањем седам параметара по методи најмањих 
квадрата на основу придружених скупова измјерених коор-
дината за најмање четири идентичне тачке у оба система 
(ETRS89 и Гаус-Кригеровoj пројекцији) локализацијом, 
уколико не постоје званично потврђени параметри тран-
сформације за подручје које се премјерава.

(2) Независно од примијењеног модела трансформа-
ције, приказују се одступања на најмање три контролне 
тачке, с тим што се за контролне тачке користе тачке гео-
детског основа за које постоје координате у Гаус-Кригеро-
вој пројекцији.

(3) Одступања из става 2. овог члана дефинишу се 
пројектним рјешењем.

Члан 166.
(1) Приликом мјерења на идентичним тачкама за 

потребе одређивања параметара трансформације при-
мјењују се исте методе и важе исти услови мјерења као 
и код одређивања тачака геодетског основа примјеном 
ГНСС методе наведеним у члану 185. до члана 197. овог 
правилника.

(2) Добијени параметри трансформације, као и одсту-
пања на тачкама за локализацију (идентичним тачкама), 
оцјењују се у односу на захтијевану тачност премјера.

(3) Ако се на некој тачки појаве одступања већа од до-
звољених, та се тачка искључује, а поступак одређивања 
параметара трансформације се понавља.

5.2.1.2. Висинска трансформација
Члан 167.

(1) Локализација у висинском смислу врши се на осно-
ву истих тачака које се користе за положајну локализацију 
под условом да су им висине одређене са тачношћу која 
задовољава тачност одређивања детаља.

(2) Локализација из става 1. овог члана врши се и на 
основу других тачака са познатим висинама.

Члан 168.
Ако на подручју за које се врши катастарски премјер не 

постоји довољан број тачака са познатим висинама, врши 
се појединачно или групно одређивање висина тачака за 
локализацију.

Члан 169.
(1) За појединачно одређивање висина тачака локализа-

ције користе се искључиво нивелманска мјерења.
(2) Висине тачака локализације одређују се са најмање 

двије познате тачке нивелманске мреже.
(3) Висинске разлике одређују се методом геоме-

тријског нивелмана, по поступку техничког нивелмана.

Члан 170.
Поступак одређивања висина више базних тачака на 

основу нивелманских мјерења исти је као и поступак одре-
ђивања висина репера техничког нивелмана.

Члан 171.
(1) Техничким извјештајем у оквиру елабората рачу-

нања параметара трансформације потребно је:
1) описати модел рачунања,
2) приложити вриједности параметара трансформације,
3) приложити попис идентичних тачака на основу којих 

су израчунати параметри трансформације,
4) приложити координате идентичних тачака у оба ко-

ординатна система на основу којих су израчунати параме-
три трансформације,
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5) ако је вршена и трансформација висина, приложити 

начин и одређене вриједности трансформације елипсоид-
них у ортометријске висине (ундулације геоида),

6) приложити координате идентичних тачака у свим 
координатним системима поштујући наведени редосљед 
рачунања параметара трансформације,

7) приказати несугласице трансформације координата 
идентичних тачака,

8) дати оцјену тачности рачунања параметара тран-
сформације.

(2) Уколико су коришћени званични параметри тран-
сформације, односно 7П + ГРИД модел трансформације, 
потребно је:

1) описати модел рачунања,
2) приложити вриједности параметара трансформације,
3) приложити податке о мјерењима на најмање три кон-

тролне тачке са познатим координатама у Гаус-Кригеровој 
пројекцији заједно са вриједностима одступања на тим 
тачкама у обухвату подручја за које се врши катастарски 
премјер.

5.2.2. Одређивање тачака геодетског основа 
примјеном ГНСС методе

Члан 172.
(1) Подаци локализације, односно рачунања парамета-

ра трансформације уписују се у записник положајне и ви-
синске локализације, чији образац се налази у Прилогу 22. 
овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Записник из става 1. овог члана садржи:
1) назив “Република Српска”, назив града/општине и 

назив катастарске општине,
2) податке о инструменту, методи мјерења и датуму мје-

рења,
3) одступања на тачкама локализације и дозвољена од-

ступања,
4) скице са тачкама локализације.

Члан 173.
(1) Контролна мјерења врше се прије почетка снимања.
(2) Координате познате тачке добијене из ГНСС мје-

рења након примијењеног модела трансформације упо-
ређују се са датим координатама.

(3) Добијена одступања треба да задовоље сљедеће 
услове:

1) у подручјима гдје се катастарски премјер наслањао 
на тачке тригонометријске мреже поправке по осама не 
могу бити веће од 15 цм,

2) у подручјима гдје се катастарски премјер наслањао 
на тачке градских тригонометријских или полигонских 
мрежа поправке по осама не могу бити веће од 10 цм,

3) у подручјима гдје се катастарски премјер наслањао 
на ГНСС тачке поправке по осама не могу бити веће од 5 
цм.

Члан 174.
Подаци провјере уписују се у образац Контрола локали-

зације и контрола снимања детаља, који се налази у Прило-
гу 23. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 175.
(1) Тачке геодетског основа су трајно или привремено 

стабилизоване геодетске тачке, које својим просторним ра-
споредом и квалитетом положаја омогућaвају непосредно 
извођење и одржавање катастарског премјера.

(2) У тачке из става 1. овог члана спадају и оријента-
ционе и контролне тачке без обзира да ли су трајно или 
привремено стабилизоване.

Члан 176.
Успостављање и обнова тачака геодетског основа врши 

се према главном пројекту.

Члан 177.
(1) Привремено стабилизоване тачке, односно тачке за 

слободно позиционирање су тачке привременог карактера 
успостављене за потребе геодетских мјерења (у даљем тек-
сту: привремене тачке).

(2) Привремене тачке из става 1. овог члана служе 
искључиво за радове за које су и успостављене и не прика-
зују се на катастарским плановима.

Члан 178.
(1) Геодетски основ за потребе катастарског премјера 

успоставља се за подручје цијеле или дијела катастарске 
општине.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, геодетски основ 
успоставља се за подручје више катастарских општина или 
њихових дијелова у оквиру градских подручја.

(3) Обнова геодетског основа у оквиру катастарског 
премјера врши се за исто подручје за које је и успоставље-
на.

Члан 179.
Просторни, хоризонтални и вертикални положаји 

ГНСС тачака геодетског основа изражавају се:
1) тродимензионалним правоуглим праволинијским ко-

ординатама (X, Y, Z) или криволинијским геодетским коор-
динатама у односу на елипсоид GRS80 (B, L, h) у оквиру 
ПРСРС,

2) дводимензионалним правоуглим праволинијским ко-
ординатама у равни пројекције РСРС (y, x),

3) једнодимензионалним координатама, односно орто-
метријским висинама (h).

Члан 180.
(1) Геодетски основ за потребе катастарског премјера 

пројектује се у оквиру РЕФРС, СРПОС, тригонометријске 
и полигонске мреже.

(2) Геометријски облик геодетског основа за потребе ка-
тастарског премјера зависи од методе мјерења и може бити:

1) систем затворених фигура,
2) систем међусобно повезаних линија,
3) систем расутих тачака.
(3) Геометријски облик геодетског основа за снимање 

детаља дефинише се пројектним рјешењем.

Члан 181.
При пројектовању геометријског облика геодетског 

основа неопходно је да:
1) се свака тачка догледа са најмање двије тачке,
2) растојање између сусједних тачака буде мање од 500 

м, без обзира на карактеристике подручја за које се врши 
катастарски премјер.

Члан 182.
(1) Нумерација тачака геодетског основа за катастарски 

премјер врши се по катастарским општинама, и то:
1) од броја један па надаље, ако на подручју гдје се 

успоставља нова мрежа не постоји други геодетски основ 
за снимање детаља,

2) у континуитету иза посљедњег броја тачке постојећег 
геодетског основа.

(2) За градска подручја и већа насељена мјеста која обу-
хватају двије или више катастарских општина нумерисање 
тачака из става 1. овог члана врши се у континуитету, без 
обзира на границе катастарске општине.

(3) Привремене тачке нумеришу се бројевима од један 
па надаље са префиксом ПТ у оквиру радилишта.

Члан 183.
(1) Рекогносцирање или избор мјеста за тачку геодет-

ског основа врши се тако да обезбјеђује несметан пријем 
ГНСС сигнала, односно да је погодно за мјерење дужина 
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и углова приликом снимања детаља, а у случају трајно ста-
билизованих геодетских тачака, да обезбјеђује трајност 
биљеге.

(2) Трајност биљеге обезбјеђује се избором мјеста 
које није подложно помјерању због слијегања терена или 
клизишта нити је у захвату неких будућих радова који би до-
вели до помјерања положаја биљеге или њеног уништења.

(3) Стабилизација тачака врши се трајним биљегама 
типа Ц или типа Д, чији се облик и димензије налазе у 
Прилогу 24. и Прилогу 25. овог правилника и чинe његов 
саставни дио.

(4) Биљегом типа Ц без подземног центра стабилизују 
се тачке у асфалту или бетону.

(5) Биљегом типа Д са подземним центром стабилизују 
се тачке на стабилној и чврстој земљаној подлози.

(6) Стабилизације надземне и подземне биљеге врше се 
са истом тачношћу.

(7) Стабилизација тачака може се вршити и каменим 
биљегама са обрађеном главом, уграђеном болцном и са 
одговарајућим подземним центром.

(8) Биљеге које се стабилизују у обрадивом земљишту 
укопавају се најмање 50 цм испод површине терена.

(9) Привремене тачке стабилизују се привременим 
биљегама у зависности од типа подлоге, и то дрвеним ко-
чићем или металном болцном.

Члан 184.
(1) За сваку нову трајно стабилизовану тачку израђује 

се опис положаја са одмјерањима према скици положаја 
тачака приказаној у Тригонометријском обрасцу број 27, 
који се налази у Прилогу 26. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

(2) Образац из става 1. овог члана садржи:
1) назив “Република Српска”, назив града/општине, ка-

тастарске општине и потеса,
2) координате тачке у просторном референтном систе-

му Републике Српске и хоризонталном референтном систе-
му Републике Српске,

3) податке о датуму стабилизације и ко је извршио ста-
билизацију,

4) описне податке о локацији, могућности ГНСС мје-
рења и приступа тачки,

5) скице и фотографије тачке,
6) напомене.
5.2.2.1. Методе одређивања тачака геодетског 
основа

Члан 185.
Методе ГНСС мјерења које се примјењују приликом 

одређивања тачака геодетског основа су статичка и кине-
матичка метода.

Члан 186.
(1) Тачност одређивања тачака геодетског основа при-

мјеном ГНСС метода изражава се:
1) код статичке методе мјерења - средњом грешком мје-

рења хоризонталног и вертикалног положаја тачака, која се 
рачуна у поступку изравнања по методи најмањих квадрата,

2) код кинематичке методе мјерења - средњом грешком 
мјерења положаја тачака из извјештаја о извршеним мје-
рењима.

(2) Максимална дозвољена средња грешка мјерења хо-
ризонталног положаја тачака геодетског основа износи 2 цм.

(3) Максимална дозвољена средња грешка мјерења вер-
тикалног положаја тачака геодетског основа износи 3 цм.

Члан 187.
Статичка метода ГНСС мјерења примјењује се:
1) приликом одређивања положаја тачака, у оквиру РЕ-

ФРС,

2) приликом одређивања положаја референтних стани-
ца у СРПОС,

3) уколико се статичка метода ГНСС мјерења захтијева 
пројектним рјешењем,

4) у свим дугим случајевима у којима се не може оства-
рити пројектована тачност примјеном кинематичке методе 
ГНСС мјерења.

Члан 188.
(1) Примјена статичке методе ГНСС мјерења приликом 

одређивања тачака геодетског основа врши се на начин да:
1) ГНСС вектори представљају стране у мрежи дефини-

сане планом мјерења и рачунања,
2) се мјере минимум по два ГНСС вектора до познатих 

тачака геодетског основа за сваку новоодређену тачку.
(2) Максимална дужина вектора који се мјере не пре-

лази 10 км.
(3) Мјерење вектора врши се са најмање три ГНСС 

пријемника.

Члан 189.
(1) Извођење статичких ГНСС мјерења врши се уз 

претходно испуњене сљедеће услове:
1) да је интервал регистрације сателитских сигнала од 

пет до 30 секунди,
2) да је могућ пријем сигнала са најмање шест сателита 

који се налазе под углом већим од 15 степени у односу на 
хоризонталну раван ГНСС антене,

3) да је бројни показатељ квалитета геометријског ра-
спореда сателита (у даљем тексту: РDОР) мањи од пет,

4) да је трајање сесије, односно вријеме истовременог 
рада пријемника од пет до 20 минута (брза статичка ме-
тода) и дуже од 20 минута (нпр. за одређивање положаја 
референтних ГНСС станица гдје је потребно 24 сата симул-
таних мјерења).

(2) Приликом извођења ГНСС мјерења статичком ме-
тодом води се:

1) записник за статичка ГНСС мјерења, који се налази 
у Прилогу 27. овог правилника и чини његов саставни дио,

2) регистар тачака геодетског основа (Тригономе-
тријски образац бр. 25-ГНСС), који се налази у Прилогу 
28. овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) У записник за статистичка ГНСС мјерења уписују се 
подаци о називу тачке, инструменту, броју сесије, датуму, 
времену, као и висини антене, док се у регистар тачака гео-
детског основа уписују ознаке тачака, као и њихове коорди-
нате у просторном референтном систему Републике Српске 
и хоризонталном референтном систему Републике Српске.

Члан 190.
(1) Обрада података статичких ГНСС мјерења врши се:
1) коришћењем специјализованих софтвера,
2) коришћењем сервиса за аутоматску обраду података 

СРПОС.
(2) Основни формат у којем се дистрибуирају сиро-

ви подаци мјерења је RINEX (енгл. Receiver Independent 
Exchange Format).

(3) Процедура обраде података статичких ГНСС мје-
рења обухвата:

1) процесирање измјерених вектора,
2) рачунање координата тачака.

Члан 191.
Извјештај обраде података статичких ГНСС мјерења за 

сваки обрађени вектор садржи:
1) ознаке тачака између којих су одређене координатне 

разлике,
2) вриједности координатних разлика,
3) оцјену стандарда јединице тежине,
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4) коваријациону матрицу одређених координатних ра-

злика,
5) тип рјешења, односно информацију о употријебље-

ном рачунарском алгоритму.

Члан 192.
Рачунање координата тачака врши се изравнањем по 

методи најмањих квадрата, а мјерене величине у изравнању 
су независни вектори.

Члан 193.
Извјештај одређивања координата тачака геодетског 

основа статичком ГНСС методом садржи:
1) списак са ознакама и координатама познатих тачака,
2) списак резултата мјерења, поправака, изравнатих 

резултата мјерења, средње грешке изравнатих резултата 
мјерења,

3) списак новоодређених тачака са изравнатим коорди-
натама и средње грешке изравнатих координата,

4) средњу грешку јединице тежине,
5) технички извјештај рачунања параметара трансфор-

мације,
6) оригиналне податке мјерења у RINEX формату као 

прилог извјештају.

Члан 194.
Одређивање координата тачака геодетског основа ки-

нематичком ГНСС методом врши се коришћењем сервиса 
СРПОС.

Члан 195.
(1) Приликом опажања тачака геодетског основа кине-

матичком ГНСС методом антена пријемника поставља се 
на статив или штап са биподом или триподом и хоризон-
тира уз помоћ центричне либеле уз регистровање висине 
антене у контролеру и у записнику за РТК ГНСС мјерења, 
који се налази у Прилогу 29. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

(2) Записник за РТК ГНСС мјерења из става 1. овог чла-
на садржи:

1) назив “Република Српска”, назив града/општине и 
назив катастарске општине,

2) податке о тачки, архиви, оператеру, висини антене и 
податке о инструменту,

3) број сесија мјерења, дужину сесија, датум, вријеме 
и тачност,

4) апсолутне вриједности и дефинитивне вриједности 
координата.

(3) Опажања из става 1. овог члана врше се у најмање 
три сесије у трајању од по 30 секунди, са интервалом ре-
гистрације од једне секунде са обавезном реиницијализа-
цијом између сесија (покривањем врха антене ради преки-
да пријема).

(4) Укупно вријеме рада састоји се и од времена потреб-
ног за постизање задате тачности мјерења од минимално 2 
цм у хоризонталном и 3 цм у вертикалном смислу (вријеме 
иницијализације потребно за постизање тзв. фиксног рје-
шења).

(5) У случају да се иницијализација не може постићи 
за највише два минута, врши се реиницијализација или се 
планира поновно мјерење у неком другом интервалу.

(6) Бројни показатељ квалитета геометријског распоре-
да сателита, РDОР, приликом мјерења је мањи од четири.

(7) Минималан број сателита који учествују у добијању 
рјешења је седам, и то под углом који је већи од 15 степени 
у односу на хоризонталну раван ГНСС антене.

Члан 196.
Дефинитивне координате рачунају се као аритметичка 

средина из три мjерења.

Члан 197.
Извјештај одређивања координата тачака геодетског 

основа измјерених кинематичком методом садржи:
1) списак ознака и измјерених координата тачака,
2) средње грешке мјерених величина,
3) показатељ тачности - РDОР,
4) вријеме када су извршена мјерења,
5) рачунање дефинитивних вриједности координата 

РТК методом, а врши се у обрасцу који се налази у Прилогу 
30. овог правилника и чини његов саставни дио,

6) технички извјештај рачунања параметара трансфор-
мације,

7) оригиналне податке мјерења у изворном формату као 
прилог извјештају.

5.2.3. Одређивање тачака детаља ГНСС методом
Члан 198.

ГНСС метода одређивања тачака детаља примјењује се 
за геодетска мјерења на подручјима где је пројектована тач-
ност у сагласности са тачношћу ГНСС мјерења.

Члан 199.
Одређивање тачака детаља кинематичком методом 

ГНСС мјерења врши се на два начина:
1) мрежни РТК - коришћењем високопрецизног сервиса 

позиционирања у реалном времену, тачности један до два 
центиметра у оквиру СРПОС,

2) класични РТК - примјеном симултаних опажачких 
сесија у систему два или више пријемника, при чему је је-
дан референтни пријемник или база, а остали су покретни 
пријемници или ровери.

Члан 200.
(1) Одређивање положаја тачака детаља врши се мини-

мално двофреквентним ГНСС пријемницима геодетског 
типа.

(2) Минимално вријеме опажања након иницијализа-
ције (постизања захтијеване тачности) је пет секунди, при 
интервалу регистрације од једне секунде.

(3) Бројни показатељ квалитета геометријског распоре-
да сателита, РDОР, приликом мјерења не може бити већи 
од пет.

(4) Примјеном начина база - ровер, растојање између 
базе и ровера не може бити веће од три километра.

(5) Ако током мјерења дође до прекида пријема сате-
литских сигнала, мјерења се прекидају и поново се врши 
иницијализација.

Члан 201.
RTK методом поред одређивања координата опажаних 

тачака може се вршити и обрнут поступак обиљежавања, 
односно преношења унијетих (пројектованих) координата.

Члан 202.
Извјештај одређивања координата тачака детаља измје-

рених ГНСС методом садржи:
1) назив тачке,
2) координате тачака (ETRS89 и у Гаус-Кригеровој 

пројекцији),
3) средње грешке мјерених величина,
4) показатељ тачности - РDОР,
5) вријеме мјерења,
6) технички извјештај рачунања параметара трансфор-

мације,
7) оригиналне податке мјерења у изворном формату као 

прилог извјештају.

Члан 203.
(1) Приликом ГНСС мјерења на одређеном броју тача-

ка, у складу са главним пројектом, врши се контрола до-
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бијених вриједности, што се постиже једном од сљедеће 
три методе:

1) одређивање непознате тачке два пута под истим 
именом, при чему се мијења висина антене и пријемник 
се реиницијализује између мјерења, при чему минимално 
вријеме између поновљених мјерења не може бити мање 
од 30 минута,

2) одређивање непознате тачке са двије базне тачке,
3) мјерење фронтова између тачака детаља.
(2) Разлике између двоструко одређених координата не-

познатих тачака за прву и другу методу не могу бити веће 
од 4 цм.

(3) Разлика између вриједности мјерене дужине фрон-
та и дужине срачунате из координата не може бити већа 
од 7 цм.

6. Поларна метода снимања
Члан 204.

(1) Поларна метода снимања представља поступак у 
коме се прикупљају геометријски подаци о објектима или 
појавама на физичкој површини земље мјерењем дужина 
и углова путем мјерних инструмената са тачака геодетског 
основа.

(2) За поларну осу се усваја правац полигонске стране.
(3) За пол се усваја полигонска тачка (станица) сни-

мања.

Члан 205.
Поларна метода снимања примјењује се приликом 

снимања детаља на теренима гдје се са тачака геодетског 
основа могу измјерити дужине и углови до околних тачака 
детаља и гдје се процијени да је примјена ове методе најра-
ционалнија.

6.1. Техничка документација
Члан 206.

Пројектни задатак за израду главног пројекта полар-
ном методом снимања из члана 7. овог правилника, поред 
садржаја којим се уређује израда техничке документације 
за извођење геодетских радова, садржи и:

1) опис подручја са топографским карактеристикама,
2) намјену снимања,
3) размјеру снимања (ms),
4) карактеристике производа који се израђују на основу 

снимања,
5) период и услове реализације снимања.

Члан 207.
За потребе израде главног пројекта катастарског премје-

ра поларном методом снимања врше се претходни радови 
који обухватају прикупљање геодетских подлога за подру-
чје које је предмет снимања, података о тачкама геодетског 
основа, податка о геодетској опреми и инструментима и др.

Члан 208.
(1) Главни пројекат катастарског премјера поларном 

методом снимања, поред садржаја прописаног чланом 7. 
овог правилника којим се уређује израда техничке доку-
ментације за извођење геодетских радова, може да садржи 
и план снимања детаља.

(2) План из става 1. овог члана израђује се на геодетској 
подлози.

(3) План снимања детаља садржи:
1) оцјену тачности,
2) избор инструмената и прибора и начин њиховог 

испитивања,
3) дефинисање услова тачности,
4) дефинисање података за праћење и контролу мје-

рења,
5) план организације снимања,

6) начин организације и формат података и начин име-
новања фајлова.

Члан 209.
Технички извјештај о извршеним радовима из главног 

пројекта садржи:
1) извјештај о испитивању инструмената и опреме,
2) извјештај о реализацији припремних радова,
3) извјештај о реализацији снимања,
4) извјештај о обради прикупљених података,
5) извјештај о извршеним контролама квалитета реали-

зованог снимања.
6.2. Технички нормативи, инструменти и опрема за 
снимање

Члан 210.
(1) Код поларне методе снимања користе се инструмен-

ти са аутоматском регистрацијом података (тоталне стани-
це).

(2) За тоталне станице из става 1. овог члана којима се 
реализује снимање постоји потврда о исправности инстру-
мента.

(3) Потврду из става 1. овог члана издаје овлашћена ме-
тролошка лабораторија, а у складу са чланом 51. Закона.

Члан 211.
Потврда о исправности инструмента - тоталне станице 

треба да садржи сљедеће податке:
1) назив инструмента,
2) назив произвођача и тип инструмента,
3) серијски број инструмента,
4) мјерни опсег за дужине и углове,
5) мјерну несигурност за дужине и углове,
6) адициону константу инструмента,
7) важење увјерења о исправности инструмента.
6.3. Геодетски основ за снимање детаља

Члан 212.
(1) Снимање детаља врши се са постојећих тачака гео-

детског основа.
(2) Приликом снимање детаља поларном методом, по-

ред тачака геодетског основа из става 1. овог члана, користе 
се везне, линијске и помоћне тачке геодетског основа.

(3) Помоћне тачке геодетског основа одређују се на 
исти начин и са истом тачношћу као и полигонске тачке.

Члан 213.
(1) Снимање детаља са помоћних тачака геодетског 

основа врши се када се детаљ не може снимити са тачака 
постојећег геодетског основа.

(2) Положај помоћних тачака геодетског основа исцрта-
ва се на скици снимања и означава се у оквиру катастарске 
општине арапским бројевима са префиксом ПТ.

Члан 214.
Помоћне тачке геодетског основа са којих се врши сни-

мање стабилизују се привременим биљегама на мекој по-
длози кочићем 5 цм • 5 цм • 25 цм са ексером на врху, а на 
тврдом терену металном болцном, а може бити и урезани 
крст у камену или на бетону, ћошак шахта итд.

Члан 215.
(1) Мјерења тоталном станицом на помоћним тачкама 

геодетског основа воде се у записнику или се аутоматски 
региструју у тоталну станицу.

(2) За аутоматски регистроване податке софтверски се 
дају излазни подаци у тригонометријском записнику, који 
садржи:

1) мјерeно од тачке до тачке (ознаке тачака између којих 
се врше мјерења),
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2) висину инструмента,
3) висину сигнала,
4) хоризонтални правац,
5) вертикални угао,
6) дужину (могу бити дате и координате и висина тач-

ке).
(3) Записник мјерења детаљних тачака прилаже се у 

аналогној и дигиталној форми.
6.4. Рачунање помоћних тачака за снимање детаља 
и снимање детаљних тачака поларном методом

Члан 216.
(1) Рачунање помоћних тачака за снимање детаља за 

које су мјерења извршена ГНСС технологијом врши се у 
складу са чл. од 189. до 193. овог правилника које се односе 
на ГНСС методу снимања.

(2) За извршена одређивања прилаже се елаборат рачу-
нања помоћних тачака у аналогном и дигиталном облику.

(3) За помоћне тачке формира се списак координата по-
моћних тачака, који чини саставни дио елабората рачунања 
из става 2. овог члана.

Члан 217.
Поларном методом одређују се елементи угла (хори-

зонтални и вертикални угао) и дужине до опажане детаљне 
тачке из којих се одређују положајне координате тачке.

Члан 218.
(1) Оријентациони правци  узимају се на најмање двије 

тачке које су опажане у оквиру дате мреже.
(2) Први правац се узима на даљу тачку, а ради контро-

ле, посљедњи правац се узима на тачку почетног правца 
(завршна визура).

(3) Разлика почетне и завршне визуре (и за хоризонтал-
ни и за вертикални угао) не смије бити већа од 3’.

(4) Разлику опажаних оријентација ка датим тачкама тре-
ба упоредити са углом срачунатим из координата тих тачака.

(5) Разлика из става 4. овог члана треба бити у граница-
ма дозвољеног одступања.

(6) Правци се опажају у једном положају дурбина.
(7) Вертикални углови  мјере се у једном положају дур-

бина.
(8) На свакој станици мјери се висина инструмента “i” 

(од горње површине биљеге до хоризонталне обртне осе 
дурбина) до на центиметар.

(9) Дужине се мјере до на центиметар.

Члан 219.
(1) Подаци мјерења детаљних тачака аутоматски се ре-

гиструју у тоталној станици.
(2) Излазни подаци мјерења дају се у тахиметријском 

записнику, који садржи:
1) податке о тоталној станици,
2) серијски број,
3) име оператера,
4) мјерeно од тачке до тачке,
5) висину инструмента,

6) висину сигнала,
7) хоризонтални правац,
8) вертикални угао,
9) дужину (могу бити дате и координате и висина тач-

ке).
(3) Тахиметријски записник из става 2. овог члана при-

лаже се у аналогној и дигиталној форми.

Члан 220.
(1) Мјерења ка детаљним тачкама врше се у једном по-

ложају дурбина.
(2) Тачност мјерења поларног угла и дужине дефи-

нише се главним пројектом зависно од тражене тачности 
снимљеног детаља, односно размјере картирања финалног 
производа и у зависности од категорије терена.

Члан 221.
(1) У току снимања одређују се контролне тачке које су 

снимљене са сусједних станица.
(2) Број контролних тачака је три и за те тачке бира се 

јасно дефинисан детаљ.

Члан 222.
(1) Бројеви детаљних тачака на скици снимања и у та-

химетријском записнику су усаглашени и провјеравају се 
периодично у току снимања, сваких 30 до 50 тачака.

(2) Ако се бројеви на скици и у записнику слажу, сни-
мање се наставља, у супротном се морају открити разлози 
због којих је дошло до неслагања, исправити нумерација па 
тек онда наставити са мјерењем.

Члан 223.
(1) Ради контроле стабилности инструмента, на крају 

снимања узима се завршна визура, тј. врши се поновно опа-
жање тачке за коју је узета почетна визура.

(2) Провјера оријентације врши се и у току снимања де-
таља периодично послије сваких 50 снимљених детаљних 
тачака и уписује у тахиметријски записник.

(3) Уколико је разлика опажаног правца из става 2. овог 
члана већа од дозвољене, врши се поновно снимање за тих 
50 тачака.

Члан 224.
Приликом снимања на терену води се скица снимања у 

аналогном или дигиталном облику.

ГЛАВА IV
ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 225.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се при-

мјењује Правилник о снимању детаља (“Службени лист 
СРБиХ”, број 4/91).

Члан 226.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 21.01/052-821/18
11. фебруара 2021. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град/Општина ___________
Катастарска општина _____________________

АЗБУЧНИ СПИСАК ИМАЛАЦА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

Редни 
број

ИМАЛАЦ ПРАВА
Презиме, име једног родитеља и име 

физичког лица, ЈМБГ / пун назив правног 
лица, ЈИБ

Адреса у истој катастар-
ској општини

Адреса ван катастарске 
општине

Број привременог листа 
непокретности
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ПРИЛОГ 2.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град/Општина ____________
Катастарска општина: _____________________

ЗАПИСНИК О РАЗГРАНИЧЕЊУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

ОПИС
ГРАНИЧНЕ БИЉЕГЕ ГРАНИЦЕ

Растојање 
од биљеге 
до биљеге

Врста и 
број Мјесног положаја Угао 

скретања Правац
Је ли 
права 

или кри-
вудава

Између којих се ималаца права и култура 
протеже

ПРИЛОГ 3.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град/Општина ___________________
Катастарска општина _____________

СКИЦА РАЗГРАНИЧЕЊА
катастарске општине РАЗМЈЕРА 1:

Датум _____________         Датум _____________

Израдио _________________         Прегледао _________________

ПРИЛОГ 4.
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ПРИЛОГ 5.

ПРИЛОГ 6.

ПРИЛОГ 7.
Тачност координата детаљних тачака

Размјера плана 1:500 1:1000 1:2500 1:5000
Стандард положаја граничних тачака парцела [m] 0.05 0.10 0.20 0.25
Стандард положаја осталих детаљних тачака [m] 0.08 0.15 0.25 0.30

ПРИЛОГ 8.
Подјела на листове размјере 1:5000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОО: 6С22-25
ЛО: Бања Лука-25

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 29 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ПРИЛОГ 9.
Подјела на листове размјере 1:2500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОО: 6С22-25
ЛО: Бања Лука-45

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 29 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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ПРИЛОГ 10.
Подјела на листове размјере 1:1000

1 2 3

ОО: 6С22-25-8
ЛО: Бања Лука-25-8

4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18

ПРИЛОГ 11.
Подјела на листове размјере 1:500

a b ОО: 6С22-25-8-с
ЛО: Бања Лука-25-8-сc d

ПРИЛОГ 12.

ПРИЛОГ 13.

ПРИЛОГ 14.
СКИЦА СНИМАЊА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град/Општина ___
Катастарска општина

ЛИСТ 1: _____ Број ______
Размјера 1: _______

Скица број ____

Датум _____________         Датум _____________

Израдио _________________         Прегледао _________________
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ПРИЛОГ 15.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град/Општина _____________________________
Катастарска општина ________________________

АЗБУЧНИ СПИСАК НАЗИВА ПАРЦЕЛА

Израдио: ________________________

Азбучни списак назива парцела        Страна ___

Редни 
број НАЗИВ ПАРЦЕЛЕ Редни број НАЗИВ ПАРЦЕЛЕ

ПРИЛОГ 16.
Тачност елемената GPS/INS система

Јединица Тачност
(карактеристика)

GPS
Положај 0.3 m
Висина 0.3 m

Интервал прикупљања 1 s

IMU

Угао Roll (око X–осе) 0.015°
Угао Pitich (око Y–осе) 0.015°
Угао Head (око Z–осе) 0.035°
Интервал прикупљања 0.016 s

ПРИЛОГ 17.
Рачунање елемената плана лета

Елементи плана лета Начин рачунања
Релативна висина лета hl = (rsnim x ccam)/rcam
Апсолутна висина лета ho = ht +hl

Димензије захватања терена снимка
Sa = Pa x rsnim

Sb = Pb x rsnim

Површина терена захваћена једним снимком P = Sa x Sb

Димензије базе на терену (осим за линијске сензоре) b = Sa x (1 – p/100)
Димензије размака између редова на терену a = Sb x (1 – q/100)
Површина ефективног стерео-подручја (осим за линијске сензоре) Ps = a x b
Број модела у реду (осим за линијске сензоре) nm = D/b + 1
Број снимака у реду (осим за линијске сензоре) ns = nm + 1
Број редова у блоку nt = Š/a + 1
Временски интервал између експозиција (осим за линијске сензоре) t[s] = b[m]/V[m/s] > 2,0

ПРИЛОГ 18.
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ПРИЛОГ 19.
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ПРИЛОГ 20.

ПРИЛОГ 21.
ФОТОСКИЦА број 45/ЛД

РЕПУБЛИКА СРПСКА Размјера 1: 32/ЛД
Град/Општина _____________ 44/ЛД 45/ЛД 46/ЛД
Катастарски срез ___________ 71/ЛД
Катастарска општина _______

И
зв
ођ
ач

 р
ад
ов
а 

__
__

__
__

__
Д
еш

иф
ро
ва
о 

__
__

__
__

   
Ка
та
ст
ар
ск
о 
кл
ас
ир
ањ

е 
из
вр
ш
ио

 _
__

__
Ко
нт
ро
ли
са
о 

__
__

__
__

   
Ко
нт
ро
ли
са
о 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
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ПРИЛОГ 22.

ПРИЛОГ 23.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град/Општина ________________
Катастарска општина ____________________

КОНТРОЛА ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ И КОНТРОЛА СНИМАЊА ДЕТАЉА

Инструмент (модел, тип, тачност) Методе мјерења   □ ППК
                               □ РТК
Датум мјерења
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КОНТРОЛА ТАЧКЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ

ТАЧКА
ПОСТОЈЕЋЕ КООРДИНАТЕ НОВООДРЕЂЕНЕ КООРДИ-

НАТЕ У-У1 X-X1 ∆d
У X У1 X1

[m] [m] [m] [m] [cm] [cm] [cm]

КОНТРОЛА СНИМАЊА ДЕТАЉА

ТАЧКА

ПРВО ОДРЕЂИВАЊЕ 
КООРДИНАТА

КОНТРОЛНО ОДРЕЂИВАЊА 
КООРДИНАТА У-У1 X-X1 ∆d

У X У1 X1
[m] [m] [m] [m] [cm] [cm] [cm]

ПРИЛОГ 24.



 

38 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 16 25.2.2021.

ПРИЛОГ 25.
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ПРИЛОГ 26.

СКИЦА ПОЛОЖАЈА ТАЧАКА
Тригонометријски образац број 27

Република Српска X
(ПРСРС)

Град/Општина
Y
(ПРСРС)

Катастарска општина
Z
(ПРСРС)

Потес (звано мјесто)
Y
(ХРСРС)

Стабилизацију извршио
X
(ХРСРС)

Датум стабилизације
h
(ХРСРС)

Текстуални опис локације Скица

Текстуални опис могућности ГНСС мјерења

Текстуални опис приступа моторним возилима

Фотографија (основа тачке) Фотографија (тачка са околином)

Напомена

ПРСРС - просторни референтни систем Републике Српске
ХРСРС - хоризонтални референтни систем Републике Српске
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ПРИЛОГ 27.
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ПРИЛОГ 28.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град/Општина ________________
Катастарска општина ________________________

РЕГИСТАР ТАЧАКА ГЕОДЕТСКЕ ОСНОВЕ
Тригонометријски образац бр. 25 – ГНСС

Редни број Ознака тачке
Координате ПРСРС – дефинитивне Координате и висина ХРСРС
X Y Z Y X h

ПРСРС – просторни референтни систем Републике Српске.
ХРСРС – хоризонтални референтни систем Републике Српске.

ПРИЛОГ 29.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град/Општина ________________
Катастарска општина ____________________              Страна _______

ЗАПИСНИК ЗА РТК ГНСС МЈЕРЕЊА

Назив тачке:
Координате и кота:
ХРСРС

Y X h

Име и презиме:
назив ГПС фајла/слике

Тригонометријски срез:

Пријемник:
произвођач / модел / сер. број

Тригонометријски ред:

Антена:
произвођач / модел / сер. број

Оператор и фирма:

Скица мјерења висине ан-
тене: Висина је мјерена: H=(h1+h2+h3+h4)/4 Примједба:

а) Косо до:

б) Вертикално до:

h1=__________m
h2=__________m
h3=__________m
h4=__________m
H=__________m

Број 
сесије

Дужина 
сесије Датум Вријеме UTC Тачност

Координате:
ПРСРС

dd mm gggg hh mm ss 2D 3D X Y Z
1
2
3

Апсолутне вриједности:
разлика минималних и максималних вриједности координата
Дефинитивна вриједност координате:
ПРСРС

X Y Z

Назив тачке:
Координате и кота:
ХРСРС

Y X h

Име и презиме:
назив ГПС фајла/слике

Тригонометријски срез:

Пријемник:
произвођач / модел / сер. број

Тригонометријски ред:

Антена:
произвођач / модел / сер. број

Оператор и фирма:

Скица мјерења висине ан-
тене: Висина је мјерена: H=(h1+h2+h3+h4)/4 Примједба:

а) Косо до:

б) Вертикално до:

h1=__________m
h2=__________m
h3=__________m
h4=__________m
H=__________m
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Број 
сесије

Дужина 
сесије Датум Вријеме UTC Тачност

Координате:
ПРСРС

dd mm gggg hh mm ss 2D 3D X Y Z
1
2
3

Апсолутне вриједности:
разлика минималних и максималних вриједности координата
Дефинитивна вриједност координате:
ПРСРС

X Y Z

ПРИЛОГ 30.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град/Општина ________________
Катастарска општина ________________________

РАЧУНАЊЕ КООРДИНАТА – РТК МЕТОДА

Редни број Ознаке 
тачке

Сесија 
мјерења

Координате ПРСРС
Вриједност

Координате и висина ХРСРС
X Y Z Y X h

1
2
3
1
2
3
1
2
3

ПРСРС – просторни референтни систем Републике Српске.
ХРСРС – хоризонтални референтни систем Републике Српске.
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У “Службеном гласнику Републике Српске”, број 16/21, од 

25.2.2021. године, објављен је Правилник о катастарском премје-
ру Републике Српске. Након сравњавања са оригиналним текстом, 
уочене су грешке, па се  д а ј е

ИСПРАВКА
У члану 2. у тачки 28) умјесто ријечи: “тачке геодетског осно-

ва” треба да стоје ријечи: “тачке геодетске основе”, као и у цијелом 
тексту Правилника у одговарајућем падежу.

У члану 11. у ставу 2. у тачки 6) умјесто ријечи: “фото-ски-
ца” треба да стоји ријеч: “фотоскица”, као и у цијелом тексту 
Правилника у одговарајућем падежу. Такође, у Прилогу 23. 
Правилника потребно је да умјесто ријечи: “КОНТРОЛА ТАЧ-
КЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ” стоје ријечи: “КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ ЛО-
КАЛИЗАЦИЈЕ”.

Редакција
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ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О КАТАСТАРСКОМ 

ПРЕМЈЕРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.

У Правилнику о катастарском премјеру Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/21 и 
18/21) члан 3. мијења се и гласи:

“(1) Катастарски премјер као геодетско мјерење и при-
купљање података о непокретностима и имаоцима права 
на непокретностима које се врши геодетским методама за 
хоризонтално и вертикално позиционирање непокретно-
сти у референтном систему Републике Српске, гдје подаци 
добијени геодетским мјерењем и прикупљањем података 
чине елаборат премјера, дефинисан је чланом 35. Закона.

(2) Подаци о непокретностима и имаоцима права на непо-
кретностима уписују се у базу података катастарског премјера.

(3) База података из става 2. овог члана обухвата по-
датке о:

1) геодетској основи,
2) катастарским парцелама (у даљем тексту: парцеле) и

дијеловима парцела према начину коришћења земљишта,
3) објектима,
4) посебним дијеловима објеката,
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ПРИЛОГ 31.
ТОПОГРАФСКИ КЉУЧ

5) правима на непокретностима и имаоцима тих права,
6) границама просторних јединица.
(4) База података катастарског премјера дефинише се 

главним пројектом за извођење геодетских радова (у даљем 
тексту: главни пројекат).

(5) Подаци из базе података катастарског премјера при-
казују се у складу са Топографским кључем.

(6) Топографски кључ из става 5. овог члана, у дигитал-
ној форми, јавно је доступан на званичној интернет стра-

ници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове, чији изглед се налази у Прилогу 31. овог правил-
ника и чини његов саставни дио”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.01/052-821/18
27. септембра 2022. године Директор,
Бањалука Мр Драган Станковић, с.р.



12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 13



14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 15



16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 17



 

18 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 19



 

20 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 21



 

22 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 23



 

24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 25



 

26 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 27



 

28 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 29



 

30 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 31



 

32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 33



 

34 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 35



 

36 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 37



 

38 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.



12.10.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 39



40 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 100 12.10.2022.


