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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ПРЕ МЈЕ РУ И 

КА ТА СТРУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о пре мје ру и ка та стру Ре пу бли ке
Срп ске, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске
усво ји ла на Је да на е стој сјед ни ци, одр жа ној 13. ок то бра
2011. го ди не.

Ви је ће на ро да Ре пу бли ке Срп ске је ак том број: 03.2-
475/11, од 24. ок то бра 2011. го ди не, оба ви је сти ло На род ну
скуп шти ну да на ве де ни за кон спа да у пи та ње по вре де ви -
тал ног на ци о нал ног ин те ре са бо шњач ког на ро да.

За јед нич ка ко ми си ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке
Срп ске и Ви је ћа на ро да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
одр жа ној 23. но вем бра 2011. го ди не, у скла ду са Аманд ма -
ном LXXVII ни је уса гла си ла на ве де ни за кон, те су исти до -
ста вили Ви је ћу за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног су -
да Ре пу бли ке Срп ске.

Ви је ће за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног су да Ре -
пу бли ке Срп ске до ни је ло је Од лу ку број: УВ-11/11, од 4.
ја ну а ра 2012. го ди не, којом је утвр ђе но да ни је по ври је ђен
ви тал ни на ци о нал ни ин те рес бо шњач ког на ро да у За ко ну о
пре мје ру и ка та стру Ре пу бли ке Срп ске.

Од лу ка Ви је ћа за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног
су да Ре пу бли ке Срп ске, број: УВ-11/11, од 4. ја ну а ра 2012.
го ди не, об ја вље на је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке
Срп ске”, број 2/12, од 10. ја ну а ра 2012. го ди не.
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З А  КО Н

О ПРЕ МЈЕ РУ И КА ТА СТРУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се управ ни и струч ни по сло ви
ко ји се од но се на пре мјер Ре пу бли ке Срп ске, ка та стар не -
по крет но сти, ка та стар во до ва, основ не ге о дет ске ра до ве,
адре сни ре ги стар, то по граф ско-кар то граф ску дје лат ност,

Ге о ин фор ма ци о ни си стем Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске
и имо вин ско-прав не по сло ве Ре пу бли ке Срп ске, ин фра -
струк ту ру ге о про стор них по да та ка Ре пу бли ке Срп ске и ге -
о дет ски ра до ви у ин жи њер ско-тех нич ким обла сти ма.

Члан 2.

По је ди ни из ра зи упо три је бље ни у овом за ко ну има ју
сље де ће зна че ње:

а) “бо ни ти ра ње зе мљи шта” је кла си фи ка ци ја плод ног
зе мљи шта на осно ву ње го вих при род них осо би на, без
обзи ра на на чин ње го вог ко ри шће ња,

б) “ге о граф ска име на” су име на на се ље них мје ста и
фи зич ко-ге о граф ских обје ка та (пла ни на, ри је ка, је зе ра и
дру гих слич них обје ка та),

в) “ге о дет ска би ље га” је би ље га за под зем но, од но сно
над зем но оби ље жа ва ње та ча ка ре фе рент не мре же и гра ни -
ца ка та стар ске оп шти не,

г) “ге о дет ска ме тро ло ги ја” је из раз ко ји се од но си на
фи зич ке ве ли чи не ду жи не, угла, вре ме на и убр за ња си ле
зе мљи не те же, њи хо ве је ди ни це, сред ства, ме то де, на чин и
ре зул та те мје ре ња, гре шке мје ре ња и дру го,

д) “ге о дет ска ор га ни за ци ја” је при вред но дру штво,
дру го прав но ли це и рад ња ко ји су ре ги стро ва ни код над -
ле жног ор га на за из во ђе ње ге о дет ских ра до ва и ис пу ња ва -
ју усло ве про пи са не овим за ко ном,

ђ) “ге о дет ски ин стру мен ти” су мје ри ла ко ји ма се оба -
вља ју ге о дет ски ра до ви про пи са ни овим за ко ном и ко ри сте
се за мје ре ње ду жи не, угла, вре ме на и убр за ња си ле зе -
мљи не те же,

е) “ге о по да ци (ге о про стор ни по да ци)” су по да ци са ди -
рект ном или ин ди рект ном ве зом са од ре ђе ном ло ка ци јом
или ге о граф ском обла сти,

ж) “да љин ска де тек ци ја” је ме тод при ку пља ња ин фор -
ма ци ја пу тем си сте ма ко ји ни су у ди рект ном фи зич ком
кон так ту са ис пи ти ва ном по ја вом или објек том,

з) “ди ги тал ни мо дел те ре на” је тро ди мен зи о нал ни при -
каз ма те ма тич ки де фи ни са ног мо де ла ре ље фа Ре пу бли ке
Срп ске,

и) “ди ги тал ни ор то фо то” је ди ги тал на сли ка те ри то ри -
је Ре пу бли ке Срп ске у ор то го нал ној про јек ци ји, до би је на
из ди ги тал ног аеро фо то гра ме триј ског сним ка, са те лит ског
сним ка или сним ка до би је ног оста лим ме то да ма сни ма ња
из да љин ске де тек ци је,

ј) “ре фе рент ни си стем Ре пу бли ке Срп ске” је ко ор ди -
нат ни си стем ко ји чи ни скуп ну ме рич ких ври јед но сти кон -
стан ти, нео п ход них да се де фи ни шу по ло жа ји и дру га свој -
ства та ча ка у про сто ру Ре пу бли ке Срп ске,
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к) “ка та стар ски план” је дво ди мен зи о нал ни при каз
пар це ла и обје ка та у рав ни про јек ци је Ре пу бли ке Срп ске,

л) “ка та стар ски план во до ва” је при каз во до ва у рав ни
про јек ци је Ре пу бли ке Срп ске са упи са ним ко та ма,

љ) “ка та стар ско кла си ра ње зе мљи шта” је утвр ђи ва ње
ка та стар ске кул ту ре и кла се за пар це ле по љо при вред ног и
шум ског зе мљи шта у окви ру јед не ка та стар ске оп шти не у
од но су на ка та стар ски срез,

м) “лист во до ва” је основ ни до ку мент о во до ви ма и
ствар ним пра ви ма на њи ма,

н) “не по крет но сти” - упо тре ба овог из ра за под ра зу ми -
је ва: зе мљи шта (по љо при вред но, гра ђе вин ско, шум ско и
оста ла слич на зе мљи шта), објек ти (по слов ни, стам бе ни,
стам бе но-по слов ни, еко ном ски, ин фра струк тур ни и дру ги
слич ни објек ти), по себ ни ди је ло ви обје ка та (ста но ви, по -
слов не про сто ри је, га ра же, га ра жна мје ста и по дру ми),
дру ги над зем ни објек ти (пут ни, објек ти елек тро при вре де,
же ље знич ки објек ти, објек ти ва зду хо плов ног са о бра ћа ја,
ин ду стриј ски објек ти, објек ти те ле ко му ни ка ци ја, објек ти
за спорт и фи зич ку кул ту ру и дру ги слич ни објек ти), под -
зем ни објек ти (га ра же, ре зер во а ри, пје шач ки про ла зи, ту -
не ли, скло ни шта, ме трои и дру ги слич ни објек ти),

њ) “има лац пра ва” је прав но или фи зич ко ли це ко је има
пра во сво ји не или пра во рас по ла га ња на ства ри ма у др жав -
ној сво ји ни или уже ствар но или обли га ци о но пра во на
одре ђе ној не по крет но сти,

о) “прав ни кон ти ну и тет” је из во ђе ње пра ва на не по -
крет но сти прав ног сљед бе ни ка из пра ва прав ног прет ход -
ни ка,

п) “cla u su la in ta bu lan di” је из ри чи та из ја ва, од но сно са -
гла сност прав ног прет ход ни ка о до зво ли упи са ко ја ни је
усло вље на ни ти огра ни че на,

(Из у зет но, из ја ва мо же би ти да та и у по себ ној ис пра ви, са -
чи ње на у скла ду са за ко ном ко јим је то ре гу ли са но),

р) “лист не по крет но сти” је основ ни до ку мент о не по -
крет но сти ма и ствар ним пра ви ма на њи ма,

с) “ИГ ПРС - ин фра струк ту ра ге о про стор них по да та ка
Ре пу бли ке Срп ске” пред ста вља стра те ги ју, тех но ло ги ју,
пра ви ла, стан дар де и људ ске ре сур се ко ји су по треб ни за
при ку пља ње, об ра ду, чу ва ње, при ступ, раз мје ну и оп ти -
мал но ко ри шће ње ге о про стор них по да та ка Ре пу бли ке Срп -
ске,

т) “основ ни то по граф ски мо дел” пред ста вља ап страк -
ци ју про сто ра Ре пу бли ке Срп ске и чи не га де фи ни са ни то -
по граф ски објек ти са при па да ју ћим опи сом свој ста ва и ме -
ђу соб них од но са (атри бу ти и ре ла ци је), об у хва том при ку -
пља ња, пра ви ли ма кре и ра ња и на чи ном при ка за, а из ра ђу -
је се на осно ва ма и прин ци пи ма ге о граф ског ин фор ма ци о -
ног си сте ма,

ћ) “РЕ ФРС” чи не ма те ри ја ли зо ва не тач ке ре фе рент не
мре же на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске,

у) “СР ПОС” пред ста вља мре жу пер ма нент них ста ни ца
гло бал ног по зи ци о ног си сте ма за те ри то ри ју Ре пу бли ке
Срп ске,

ф) “тех нич ка до ку мен та ци ја” је скуп про је ка та ко ји се
из ра ђу ју ра ди утвр ђи ва ња кон цеп ци је ге о дет ских ра до ва,
раз ра де усло ва и на чи на из во ђе ња ра до ва,

х) “то по граф ски објек ти” су при род ни и из гра ђе ни
објек ти на зе мљи ној по вр ши ни, кла си фи ко ва ни у од го ва -
ра ју ће те ме, про стор но ге о ме триј ски од ре ђе ни у др жав ном
ре фе рент ном си сте му и опи са ни атри бу ти ма,

ц) “веб сер ви си” су про грам ске ком по нен те ко је омо гу -
ћа ва ју из град њу про ши ри вих, сла бо по ве за них и плат форм -
ски не за ви сних апли ка ци ја, ко ји по др жа ва ју ме ђу о пе ра тив -
ност раз ли чи тих си сте ма и омо гу ћа ва ју апли ка ци ја ма да
раз мје њу ју по ру ке ко ри шће њем стан дард них про то ко ла и

ч) “Ге о ин фор ма ци о ни си стем Ре пу блич ке упра ве за ге -
о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве Ре пу бли ке Срп ске” је
цен трал ни и основ ни сег мент ге о ин фор ма ци о ног си сте ма
Ре пу бли ке Срп ске (ин фра струк ту ре ге о про стор них по да та -
ка Ре пу бли ке Срп ске).

Члан 3.

Пре мјер Ре пу бли ке Срп ске су струч ни по сло ви у обла -
сти ма:

а) ка та стар ског пре мје ра,

б) пре мје ра у по ступ ку уре ђе ња зе мљи шне те ри то ри је
ко ма са ци јом (у да љем тек сту: ко ма са ци о ни пре мјер),

в) пре мје ра во до ва и

г) то по граф ског пре мје ра.

Члан 4.

(1) Ка та стар не по крет но сти је основ ни и јав ни ре ги -
стар о не по крет но сти ма и ствар ним пра ви ма на њи ма.

(2) Не по крет но сти ко је се, у сми слу овог за ко на, упи -
су ју у ка та стар не по крет но сти су:

а) зе мљи ште (ка та стар ске пар це ле по љо при вред ног,
шум ског, гра ђе вин ског и дру гог зе мљи шта),

б) над зем ни и под зем ни гра ђе вин ски објек ти (у да љем
тек сту: објек ти) и

в) по себ ни ди је ло ви обје ка та ко ји чи не гра ђе вин ску
цје ли ну (стан, по слов ни про стор, га ра жа и дру ги објек ти).

(3) Објек ти у сми слу овог за ко на су: згра де свих вр ста,
при вред ни објек ти, објек ти кул ту ре, спор та и ре кре а ци је,
скло ни шта и дру ги гра ђе вин ски објек ти.

Члан 5.

(1) По сло ви пре мје ра Ре пу бли ке Срп ске, осни ва ња и
об но ве ка та стра не по крет но сти, пра ће ња и обез бје ђи ва ња
ажур но сти ка та стра не по крет но сти, основ них ге о дет ских
ра до ва, Цен трал ног адре сног ре ги стра, ре ги стра про стор -
них је ди ни ца, осни ва ња ка та стра во до ва, то по граф ско-кар -
то граф ске дје лат но сти, Ге о ин фор ма ци о ног си сте ма Ре пу -
блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве
Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: ГИС Упра ве) и ин фра -
струк ту ре ге о про стор них по да та ка Ре пу бли ке Срп ске (у
да љем тек сту: ИГ ПРС) из над ле жно сти Ре пу блич ке упра ве
за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве (у да љем тек сту:
Упра ва), оба вља ју се на осно ву сред њо роч ног про гра ма и
го ди шњег пла на ра до ва.

(2) Сред њо роч ни про грам ра до ва до но си На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске на при је длог Вла де Ре пу бли -
ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да), а го ди шњи план ра до -
ва до но си Вла да на при је длог Упра ве.

(3) Про гра мом и пла ном из ста ва 1. овог чла на утвр ђу -
ју се вр ста и обим ра до ва, као и из во ри и обим сред ста ва за
њи хо ву ре а ли за ци ју.

(4) Ре а ли за ци ја про гра ма и пла на ра до ва фи нан си ра се
у скла ду са по себ ним за ко ном.

(5) Сред њо роч ни про грам ра до ва и го ди шњи план ра -
до ва об ја вљу ју се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп -
ске”.

Члан 6.

Пре мјер Ре пу бли ке Срп ске, ка та стар не по крет но сти,
ка та стар во до ва, основ ни ге о дет ски ра до ви, Цен трал ни
адре сни ре ги стар, ре ги стар про стор них је ди ни ца, то по -
граф ско-кар то граф ска дје лат ност, ГИС Упра ве и ИГ ПРС су
од оп штег ин те ре са за Ре пу бли ку Срп ску.

Члан 7.

За рје ша ва ње по је ди них пи та ња упи са ствар них пра ва
ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном при мје њу ју се од ред бе за -
ко на ко јим се уре ђу ју сво ји на и дру га ствар на пра ва, а за
рје ша ва ње пи та ња по ступ ка ко ја ни су уре ђе на овим за ко -
ном при мје њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је пар -
нич ни, ван пар нич ки по сту пак, оп шти управ ни по сту пак и
управ ни спор.

II - УПРАВ НИ И СТРУЧ НИ ПО СЛО ВИ

Члан 8.

(1) За струч не по сло ве (у да љем тек сту: ге о дет ски ра -
до ви) и управ не по сло ве из чла на 1. овог за ко на над ле жна
је Упра ва.
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(2) Ге о дет ске ра до ве из ста ва 1. овог чла на мо же оба -
вља ти и ге о дет ска ор га ни за ци ја, на на чин и под усло ви ма
про пи са ним овим за ко ном.

(3) Ге о дет ске ра до ве, из ра ду то по граф ских ка ра та, као
и во ђе ње по себ них еви ден ци ја о не по крет но сти ма, ко ји се
оба вља ју, из ра ђу ју и слу же за по тре бе ци вил не за шти те и
ми ни стар ства над ле жног за уну тра шње по сло ве вр ши
Упра ва, у скла ду са по себ ним про пи си ма.

1. Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и 

имо вин ско-прав не по сло ве

Члан 9.

(1) По сло ве из свог дје ло кру га Упра ва оба вља у сје ди -
шту и ван сје ди шта.

(2) Сје ди ште Упра ве је у Ба њој Лу ци.

Члан 10.

По ред по сло ва од ре ђе них За ко ном о ре пу блич кој упра -
ви, дје ло круг Упра ве су и ге о дет ски ра до ви и по сло ви ре -
пу блич ке упра ве ко ји се од но се на:

а) основ не ге о дет ске ра до ве,

б) ка та стар ски и ко ма са ци о ни пре мјер,

в) осни ва ње, об но ву и одр жа ва ње ка та стра не по крет -
но сти,

г) пре мјер во до ва, осни ва ње и одр жа ва ње ка та стра во -
до ва,

д) струч ни над зор над ге о дет ским ра до ви ма,

ђ) из да ва ње и од у зи ма ње ли цен це за рад ге о дет ске ор -
га ни за ци је,

е) из да ва ње и од у зи ма ње ге о дет ске ли цен це,

ж) из да ва ње и од у зи ма ње овла шће ња за сни ма ње из ва -
зду шног про сто ра те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске за по тре -
бе пре мје ра Ре пу бли ке Срп ске,

з) Цен трал ни адре сни ре ги стар,

и) ус по ста ву и одр жа ва ње ре ги стра про стор них је ди -
ни ца,

ј) ка та стар ско кла си ра ње и бо ни ти ра ње зе мљи шта,

к) да љин ску де тек ци ју, то по граф ски пре мјер и то по -
граф ско-кар то граф ску дје лат ност,

л) из да ва ње кар то граф ских и дру гих пу бли ка ци ја и да -
ва ње са гла сно сти за из да ва ње кар то граф ских пу бли ка ци ја,

љ) во ђе ње еви ден ци је о ге о граф ским име ни ма,

м) осни ва ње, одр жа ва ње и рас по ла га ње ге о дет ским ин -
фор ма ци о ним си сте мом,

н) во ђе ње ар хи ва до ку мен та ци је основ них ге о дет ских
ра до ва, ка та стар ског и ко ма са ци о ног пре мје ра, пре мје ра
Ре пу бли ке Срп ске, ка та стра не по крет но сти, ка та стра во до -
ва, то по граф ско-кар то граф ске дје лат но сти и дру ге до ку -
мен та ци је,

њ) уче шће у осни ва њу и одр жа ва њу ИГ ПРС,

о) струч ни над зор над ра дом ге о дет ске ор га ни за ци је,

п) овје ру ге о дет ских под ло га у ин жи њер ско-тех нич ким
обла сти ма и

р) пру жа ње услу га из дје ло кру га Упра ве у окви ру ме -
ђу на род не са рад ње.

Члан 11.

У управ ним по сло ви ма пре мје ра Ре пу бли ке Срп ске,
осни ва ња и об но ве ка та стра не по крет но сти, осни ва ња ка -
та стра во до ва, као и њи хо вог одр жа ва ња рје ша ва:

а) у пр вом сте пе ну - под руч на је ди ни ца Упра ве,

б) у дру гом сте пе ну - Упра ва,

в) над ле жни суд у управ ном спо ру и

г) у слу ча ју спо ра - над ле жни суд.

2. Ге о дет ска ор га ни за ци ја

Члан 12.

Ге о дет ски ра до ви ко је оба вља ге о дет ска ор га ни за ци ја
су:

а) из ра да тех нич ке до ку мен та ци је и тех нич ка кон тро ла
над из во ђе њем ге о дет ских ра до ва за ко је је пред ви ђе на
изра да глав ног про јек та,

б) из во ђе ње ге о дет ских ра до ва за ко је је пред ви ђе на
изра да глав ног про јек та и

в) из во ђе ње ге о дет ских ра до ва у одр жа ва њу ка та стра
не по крет но сти и одр жа ва њу ка та стра во до ва.

Члан 13.

(1) Ге о дет ска ор га ни за ци ја мо же из во ди ти ге о дет ске
ра до ве из чла на 12. овог за ко на на цје ло куп ној те ри то ри ји
Ре пу бли ке Срп ске ако јој је из да та ли цен ца за рад.

(2) Ли цен цу из ста ва 1. овог чла на, за по је ди не вр сте
ге о дет ских ра до ва, Упра ва из да је рје ше њем у ро ку од 15
да на од да на под но ше ња за хтје ва.

(3) Ли цен ца се из да је ге о дет ској ор га ни за ци ји ако:

а) је ре ги стро ва на код над ле жног ор га на Ре пу бли ке
Срп ске за из во ђе ње ге о дет ских ра до ва,

б) има овим за ко ном про пи са ни број за по сле них рад -
ни ка ге о дет ске стру ке са од го ва ра ју ћим ге о дет ским ли цен -
ца ма, ко ји су у ге о дет ској ор га ни за ци ји за по сле ни са пу -
ним рад ним вре ме ном и

в) има рад не про сто ри је и по сје ду је од го ва ра ју ће мјер -
не ин стру мен те и опре му.

(4) Јав ном пред у зе ћу и дру гом прав ном ли цу мо же се
из да ти ли цен ца за рад са мо за ра до ве из чла на 12. тач ка в)
овог за ко на ко ји су у функ ци ји оба вља ња дје лат но сти за
ко ју је осно ва но.

(5) На уч но о бра зов ној ге о дет ској уста но ви мо же се
изда ти ли цен ца за рад са мо за ра до ве из чла на 12. тач ка а)
овог за ко на.

(6) Ге о дет ска ор га ни за ци ја ре ги стро ва на у ино стран -
ству мо же у Ре пу бли ци Срп ској из во ди ти са мо ге о дет ске
ра до ве из чла на 12. тач ка б) овог за ко на, ако је на ме ђу на -
род ном тен де ру иза бра на за из во ђа ча ра до ва и ис пу ња ва
усло ве про пи са не од ред ба ма овог за ко на.

Члан 14.

(1) Ге о дет ска ли цен ца пр вог ре да омо гу ћа ва оба вља ње
по сло ва од го вор ног про јек тан та, ру ко во ђе ња и тех нич ке
кон тро ле над из во ђе њем ге о дет ских ра до ва за ко је је овим
за ко ном пред ви ђе на из ра да глав ног про јек та, из во ђе ња тих
ра до ва, као и из ра де про јек та ге о дет ског оби ље жа ва ња у
обла сти ур ба ни стич ког пла ни ра ња.

(2) Ге о дет ска ли цен ца дру гог ре да омо гу ћа ва оба вља ње
ге о дет ских ра до ва у по ступ ку одр жа ва ња ка та стра не по -
крет но сти и ка та стра во до ва, ре а ли за ци је про јек та ге о дет -
ског оби ље жа ва ња у обла сти ур ба ни стич ког пла ни ра ња и
из ра ду ге о дет ских под ло га у ин жи њер ско-тех нич ким обла -
сти ма за ко је се не из ра ђу је глав ни про је кат.

(3) Ли це са ге о дет ском ли цен цом пр вог ре да мо же оба -
вља ти и по сло ве за ко је је овим за ко ном пред ви ђе на ге о -
дет ска ли цен ца дру гог ре да.

(4) Ге о дет ску ли цен цу пр вог и дру гог ре да Упра ва изда -
је рје ше њем у ро ку од 15 да на од да на под но ше ња за хтје -
ва.

(5) Ли цу ко ме је из да та ге о дет ска ли цен ца из да је се пе -
чат.

(6) Ли це са ге о дет ском ли цен цом мо же ко ри сти ти пе -
чат ако је са пу ним рад ним вре ме ном за по сле но у ге о дет -
ској ор га ни за ци ји.

(7) Ли це ге о дет ске стру ке без ге о дет ске ли цен це за по -
сле но у ге о дет ској ор га ни за ци ји уче ству је у оба вља њу по -
сло ва за ко је ге о дет ска ор га ни за ци ја има ли цен цу за рад.
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Члан 15.

(1) Ге о дет ску ли цен цу пр вог ре да сти че ли це ге о дет ске
стру ке са за вр шним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти -
ри го ди не, по ло же ним струч ним ис пи том за рад у ор га ни -
ма др жав не упра ве и рад ним ис ку ством на ге о дет ским по -
сло ви ма у тра ја њу од нај ма ње три го ди не.

(2) Ге о дет ску ли цен цу дру гог ре да сти че ли це ге о дет -
ске стру ке са за вр ше ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње
че ти ри го ди не, по ло же ним струч ним ис пи том за рад у ор -
га ни ма др жав не упра ве и рад ним ис ку ством на ге о дет ским
по сло ви ма у тра ја њу од нај ма ње јед не го ди не.

(3) Ге о дет ску ли цен цу дру гог ре да сти че и ли це ге о дет -
ске стру ке са за вр ше ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње
дви је го ди не, по ло же ним струч ним ис пи том за рад у ор га -
ни ма др жав не упра ве и рад ним ис ку ством на ге о дет ским
по сло ви ма у тра ја њу од нај ма ње дви је го ди не.

Члан 16.

(1) Ли цу ге о дет ске стру ке и ли цу по љо при вред не стру -
ке из чла на 17. став 4. овог за ко на, за по сле ном у ге о дет ској
ор га ни за ци ји Упра ва из да је ле ги ти ма ци ју за иден ти фи ка -
ци ју (у да љем тек сту: ле ги ти ма ци ја).

(2) Ли це ко ме је из да та ле ги ти ма ци ја ко ри сти је при ли -
ком:

а) оба вља ња ге о дет ских ра до ва на те ре ну и

б) пред ста вља ња овла шће ном ли цу ко је вр ши над зор у
скла ду са за ко ном.

(3) За по сле но ли це у ге о дет ској ор га ни за ци ји ко јем је
пре стао рад ни од нос у тој ор га ни за ци ји ду жно је Упра ви
вра ти ти ле ги ти ма ци ју.

Члан 17.

(1) За из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за из во ђе ње ге о -
дет ских ра до ва и тех нич ку кон тро лу над из во ђе њем ге о -
дет ских ра до ва за ко је је овим за ко ном пред ви ђе на из ра да
глав ног про јек та, као и из ра ду про јек та ге о дет ског оби ље -
жа ва ња у обла сти ур ба ни стич ког пла ни ра ња ге о дет ска ор -
га ни за ци ја мо ра има ти нај ма ње два за по сле на ли ца са пу -
ним рад ним вре ме ном ко ја по сје ду ју ге о дет ску ли цен цу
пр вог ре да.

(2) За из во ђе ње ге о дет ских ра до ва за ко је је овим за ко -
ном пред ви ђе на из ра да глав ног про јек та ге о дет ска ор га ни -
за ци ја мо ра има ти нај ма ње пет за по сле них ли ца ге о дет ске
стру ке са пу ним рад ним вре ме ном, од ко јих нај ма ње два
по сје ду ју ге о дет ску ли цен цу пр вог ре да.

(3) За из во ђе ње ге о дет ских ра до ва у по ступ ку одр жа ва -
ња ка та стра не по крет но сти и ка та стра во до ва, ре а ли за ци је
про јек та ге о дет ског оби ље жа ва ња у обла сти ур ба ни стич -
ког пла ни ра ња и из ра ду ге о дет ских под ло га у ин жи њер -
ско-тех нич ким обла сти ма за ко је се не из ра ђу је глав ни про -
је кат ге о дет ска ор га ни за ци ја мо ра има ти нај ма ње два за по -
сле на ли ца ге о дет ске стру ке са пу ним рад ним вре ме ном,
од ко јих нај ма ње је дан по сје ду је ге о дет ску ли цен цу дру гог
ре да.

(4) За из во ђе ње ра до ва ка та стар ског кла си ра ња, бо ни -
ти ра ња и ко ма са ци о не про цје не зе мљи шта ге о дет ска ор га -
ни за ци ја мо ра има ти нај ма ње јед ног за по сле ног рад ни ка
по љо при вред не стру ке са пу ним рад ним вре ме ном, са за -
вр ше ним сту ди ја ма по љо при вред не стру ке у тра ја њу од
нај ма ње дви је го ди не, са по ло же ним струч ним ис пи том за
рад у ор га ни ма др жав не упра ве, од го ва ра ју ћом ли цен цом
из да том од стра не над ле жног ор га на и рад ним ис ку ством у
по љо при вред ној стру ци од нај ма ње три го ди не.

(5) За сни ма ње те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске из ва зду -
шног про сто ра за по тре бе пре мје ра Ре пу бли ке Срп ске ге о -
дет ска ор га ни за ци ја мо ра ис пу ња ва ти усло ве из ста ва 2.
овог чла на и по сје до ва ти овла шће ње Упра ве за сни ма ње из
ва зду шног про сто ра, ко је се из да је рје ше њем.

Члан 18.

(1) Ге о дет ска ор га ни за ци ја ко јој је из да та ли цен ца за
рад ду жна је да:

а) из во ди ге о дет ске ра до ве на осно ву по да та ка пре у зе -
тих из ГИС Упра ве,

б) из во ди ге о дет ске ра до ве у скла ду са овим за ко ном,
дру гим про пи си ма, стан дар ди ма и тех нич ким нор ма ти ви -
ма,

в) при је по чет ка из во ђе ња ра до ва при ја ви Упра ви ра до -
ве пред ви ђе не овим за ко ном,

г) от кло ни не пра вил но сти утвр ђе не у по ступ ку пре гле -
да и при је ма ра до ва и у по ступ ку вр ше ња струч ног над зо -
ра,

д) при ја ви Упра ви про мје ну сје ди шта, на зи ва и сва ку
дру гу про мје ну ко ја је од зна ча ја за њен рад, у ро ку од 15
да на од да на на стан ка про мје не,

ђ) до ста ви Упра ви ела бо рат ге о дет ских ра до ва и за пи -
сник о из вр ше ном уви ђа ју, у ро ку утвр ђе ном овим за ко -
ном, од но сно у уго во ре ном ро ку,

е) ис так не рас по ред рад ног вре ме на и вре ме на пред ви -
ђе ног за рад са стран ка ма, ко ји су уса гла ше ни са за ко ном и
да се при др жа ва рад ног вре ме на,

ж) на кна ду за пру жа ње услу га на пла ћу је у скла ду са
ва же ћим про пи сом,

з) обез би је ди од го ва ра ју ћи до ку мент о ис прав но сти ге -
о дет ског ин стру мен та ко јим из во ди ге о дет ске ра до ве и

и) ли цу ко је вр ши струч ни над зор над ра дом ге о дет ске
ор га ни за ци је и Упра ви, ка да вр ши пре глед и при јем ра до -
ва, ста ви на увид тех нич ку и дру гу до ку мен та ци ју и омо гу -
ћи не сме та но вр ше ње над зо ра и пре гле да ра до ва.

(2) По ред ду жно сти из ста ва 1. овог чла на, ге о дет ска
ор га ни за ци ја ко јој је из да та ли цен ца за из во ђе ње ге о дет -
ских ра до ва у одр жа ва њу ка та стра не по крет но сти и одр жа -
ва њу ка та стра во до ва ду жна је да:

а) во ди еви ден ци ју при мље них за хтје ва стра на ка,

б) у по ступ ку одр жа ва ња ка та стра не по крет но сти при -
хва ти за хтјев стран ке за оба вља ње ге о дет ских ра до ва на
те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве гдје има сје ди -
ште, од но сно не сми је да од би је за хтјев без оправ да ног
раз ло га,

в) оба ви је сти Упра ву о спри је че но сти за из во ђе ње ра -
до ва ко ја тра је ду же од јед ног мје се ца, у ро ку од три да на
од да на на стан ка раз ло га спри је че но сти за из во ђе ње ра до -
ва и

г) о свом тро шку по но во из вр ши на те ре ну рад ње на
чи је пред у зи ма ње је овла шћен, у слу ча ју кад се у по ступ -
ку по прав ном ли је ку од стра не ор га на ко ји од лу чу је о том
ли је ку утвр ди да је због гре шке при пред у зи ма њу на ве де -
них рад њи од стра не ге о дет ске ор га ни за ци је чи ње нич но
ста ње не пот пу но или по гре шно утвр ђе но.

(3) У слу ча ју про мје не из ста ва 1. тач ка д) овог чла на
или про мје не за ко ју је Упра ва са зна ла на дру ги на чин, а
ко ја ути че на ис пу ња ва ње усло ва за рад ге о дет ске ор га ни -
за ци је, од но сно на из во ђе ње од ре ђе не вр сте ге о дет ских ра -
до ва, Упра ва до но си рје ше ње о про мје ни.

(4) Оправ да ним раз ло гом, у сми слу ста ва 2. тач ка б)
овог чла на, сма тра се бо лест или дру га спри је че ност за рад
за по сле ног у ге о дет ској ор га ни за ци ји и од су ство ва ње са
по сла за по сле ног ли ца у ге о дет ској ор га ни за ци ји у скла ду
са за ко ном.

(5) За ште ту ко ју за по сле но ли це у ге о дет ској ор га ни за -
ци ји про у зро ку је тре ћем ли цу при ли ком оба вља ња ге о дет -
ских ра до ва од го ва ра ге о дет ска ор га ни за ци ја, у скла ду са
за ко ном.

Члан 19.

(1) За ге о дет ске ра до ве ко је из во ди ге о дет ска ор га ни за -
ци ја од го вор но је ли це са ге о дет ском ли цен цом.

(2) Ли це са ге о дет ском ли цен цом ду жно је да:

а) ге о дет ске ра до ве из во ди у скла ду са овим за ко ном,
дру гим про пи си ма, стан дар ди ма и тех нич ким нор ма ти ви -
ма и
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б) овје ри сво јим пе ча том ела бо рат о из вр ше ним ге о дет -
ским ра до ви ма и за пи сник о из вр ше ном уви ђа ју.

(3) Ако ли це са ге о дет ском ли цен цом не из во ди ге о дет -
ске ра до ве у скла ду са овим за ко ном, дру гим про пи си ма,
стан дар ди ма и тех нич ким нор ма ти ви ма или овје ри сво јим
пе ча том ела бо рат о из вр ше ним ге о дет ским ра до ви ма и за -
пи сник о из вр ше ном уви ђа ју о не по сто је ћим про мје на ма
или са не и сти ни тим по да ци ма, Упра ва ће том ли цу рје ше -
њем од у зе ти ге о дет ску ли цен цу, пе чат и ле ги ти ма ци ју на
пе ри од од јед не до три го ди не.

(4) Про тив рје ше ња из ста ва 3. овог чла на не мо же се
из ја ви ти жал ба, али се мо же по кре ну ти управ ни спор пред
над ле жним су дом.

(5) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, за из во ђе ње ра до ва
ка та стар ског кла си ра ња, бо ни ти ра ња и ко ма са ци о не про -
цје не зе мљи шта од го вор но је ли це из чла на 17. став 4. овог
за ко на.

Члан 20.

(1) Ли цен ца за рад пре ста је да ва жи на за хтјев ге о дет -
ске ор га ни за ци је и од у зи ма њем.

(2) О пре стан ку ва же ња ли цен це из ста ва 1. овог чла на
од лу чу је Упра ва рје ше њем.

(3) Упра ва ће од у зе ти ли цен цу ге о дет ској ор га ни за ци ји
ако ге о дет ска ор га ни за ци ја:

а) бу де бри са на из ре ги стра над ле жног ор га на,

б) не ис пу ња ва про пи са не усло ве за рад у скла ду са
овим за ко ном,

в) без оправ да ног раз ло га не оба вља ге о дет ске ра до ве
на одр жа ва њу ка та стра не по крет но сти и ка та стра во до ва
ду же од 60 да на на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве гдје има сје ди ште,

г) не от кло ни не до стат ке или не пра вил но сти, чи је от -
кла ња ње је на ло же но у вр ше њу струч ног над зо ра и

д) по сли је за бра не из во ђе ња ра до ва на ста ви са ра дом.

(4) Свим за по сле ним ли ци ма у ге о дет ској ор га ни за ци -
ји ко јој је ли цен ца пре ста ла да ва жи или је од у зе та пре ста -
ју да ва же ле ги ти ма ци је да ном пре стан ка ва же ња ли цен це,
од но сно да ном ко нач но сти рје ше ња о од у зи ма њу ли цен це.

Члан 21.

Про тив рје ше ња о ли цен ца ма до не се ним у скла ду са
од ред ба ма овог за ко на не мо же се из ја ви ти жал ба, али се
мо же по кре ну ти управ ни спор пред над ле жним су дом.

Члан 22.

(1) О ли цен ца ма из да тим за рад ге о дет ских ор га ни за -
ци ја и ге о дет ским ли цен ца ма Упра ва во ди ре ги стар, ко ји је
ја ван.

(2) Ре ги стар из ста ва 1. овог чла на об ја вљу је се и на ин -
тер нет стра ни ци Упра ве.

III - ТЕХ НИЧ КА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА 
(ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ), ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ И СТРУЧ НИ НАД ЗОР

НАД ИЗ ВО ЂЕ ЊЕМ ГЕ О ДЕТ СКИХ РА ДО ВА

Члан 23.

Тех нич ка до ку мен та ци ја об у хва та идеј ни про је кат и
глав ни про је кат.

Члан 24.

(1) Идеј ни про је кат је про је кат ко јим се од ре ђу ју ло ка -
ци ја ге о дет ских ра до ва, тех нич ко-тех но ло шка кон цеп ци ја
из во ђе ња ра до ва, обим, ди на ми ка и ори јен та ци о на ври јед -
ност ра до ва.

(2) Идеј ни про је кат из ра ђу је Упра ва или ге о дет ска ор -
га ни за ци ја по за хтје ву ин ве сти то ра, на осно ву про јект ног
за дат ка, у обла сти ма за ко је се из ра ђу је глав ни про је кат.

Члан 25.

(1) Глав ни про је кат из ра ђу је се за по тре бе из во ђе ња ге -
о дет ских ра до ва, на ро чи то у сље де ћим обла сти ма:

а) основ них ге о дет ских ра до ва,

б) ка та стар ског пре мје ра, осни ва ња и об но ве ка та стра
не по крет но сти,

в) пре мје ра во до ва и осни ва ња ка та стра во до ва,

г) то по граф ског пре мје ра и то по граф ско-кар то граф ске
дје лат но сти,

д) ко ма са ци о ног пре мје ра и уре ђе ња зе мљи шне те ри -
то ри је ко ма са ци јом и

ђ) из ра де ге о дет ских под ло га за по тре бе ра зних вр ста
про је ка та у ин жи њер ско-тех нич ким обла сти ма.

(2) Глав ни про је кат из ра ђу је Упра ва или ге о дет ска
орга ни за ци ја на осно ву про јект ног за дат ка, ко ји обез бје ђу -
је и овје ра ва ин ве сти тор.

(3) Из у зет но, за по сло ве из ста ва 1. тач ка ђ) овог чла на
ге о дет ске под ло ге за ра до ве ма њег оби ма и сло же но сти
изра ђу ју се на осно ву про јект ног за дат ка, ко ји обез бје ђу је
и овје ра ва ин ве сти тор.

Члан 26.

Глав ни про је кат за из во ђе ње ге о дет ских ра до ва са др -
жи:

а) оп ште по дат ке о пред ме ту про јек та и пра те ћој до ку -
мен та ци ји,

б) про јект ни за да так за из ра ду глав ног про јек та,

в) осно ве за из ра ду про јек та,

г) тех нич ки из вје штај о из вр ше ним прет ход ним ра до -
ви ма,

д) про јект но рје ше ње ге о дет ских ра до ва,

ђ) ор га ни за ци ју ра до ва,

е) пред мјер и пред ра чун ра до ва и

ж) гра фич ке при ло ге и та бе ле.

Члан 27.

(1) Идеј ни про је кат под ли је же струч ној кон тро ли ре ви -
зи о не ко ми си је, ко ју обра зу је Упра ва.

(2) Глав ни про је кат под ли је же тех нич кој кон тро ли.

(3) Тех нич ку кон тро лу глав ног про јек та за из во ђе ње ге -
о дет ских ра до ва из чла на 25. овог за ко на вр ши Упра ва или
ге о дет ска ор га ни за ци ја ко ју од ре ди ин ве сти тор и ко ја
испу ња ва усло ве из чла на 17. став 1. овог за ко на.

(4) Тех нич ку кон тро лу глав ног про јек та не мо же вр ши -
ти ге о дет ска ор га ни за ци ја ко ја је из ра ди ла или уче ство ва -
ла у из ра ди глав ног про јек та.

(5) Тро шко ве струч не и тех нич ке кон тро ле сно си ин ве -
сти тор.

Члан 28.

(1) Ге о дет ске ра до ве за ко је је овим за ко ном пред ви ђе -
на из ра да глав ног про јек та из во ди Упра ва или ге о дет ска
ор га ни за ци ја.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, пре мјер во до ва и
из ра ду ге о дет ских под ло га за по тре бе ра зних вр ста про је -
ка та у ин жи њер ско-тех нич ким обла сти ма из во ди ге о дет ска
ор га ни за ци ја.

(3) Из во ђач ра до ва ду жан је да:

а) ра до ве из во ди пре ма тех нич кој до ку мен та ци ји и у
скла ду са про пи си ма, стан дар ди ма, тех нич ким нор ма ти ви -
ма и нор ма ма ква ли те та ко ји ва же за по је ди не вр сте ра до -
ва,

б) во ди днев ник ра до ва,

в) оба ви је сти струч ни над зор о евен ту ал ним не до ста -
ци ма уоче ним у тех нич кој до ку мен та ци ји и о дру гим окол -
но сти ма ко је су од ути ца ја на из во ђе ње ра до ва и при мје ну
тех нич ке до ку мен та ци је и

г) от кло ни не пра вил но сти утвр ђе не у по ступ ку вр ше -
ња струч ног над зо ра.
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Члан 29.

(1) Струч ни над зор је над зор над из во ђе њем ра до ва за
ко је је овим за ко ном пред ви ђе на из ра да глав ног про јек та и
об у хва та:

а) кон тро лу да ли се из во ђе ње ра до ва вр ши пре ма тех -
нич кој до ку мен та ци ји,

б) кон тро лу и про вје ру ква ли те та из во ђе ња свих вр ста
ра до ва и

в) при мје ну про пи са, стан дар да и тех нич ких нор ма ти -
ва.

(2) Струч ни над зор над из во ђе њем ге о дет ских ра до ва у
основ ним ге о дет ским ра до ви ма, ка та стар ском пре мје ру,
осни ва њу и об но ви ка та стра не по крет но сти, пре мје ра во -
до ва и осни ва ња ка та стра во до ва и то по граф ском пре мје ру
и то по граф ско-кар то граф ској дје лат но сти вр ши Упра ва.

(3) Струч ни над зор над ра до ви ма у обла сти уре ђе ња зе -
мљи шне те ри то ри је ко ма са ци јом вр ши Упра ва.

IV - ОСНОВ НИ ГЕ О ДЕТ СКИ РА ДО ВИ

Члан 30.

Основ ни ге о дет ски ра до ви су ра до ви ко ји об у хва та ју
ге о дет ски да тум, про јек ци ју и ре фе рент не мре же Ре пу бли -
ке Срп ске ко ји ма се ре а ли зу је основ ни ге о дет ски ре фе -
рент ни си стем стал них ге о дет ских та ча ка.

Члан 31.

(1) У ре фе рент ном си сте му Ре пу бли ке Срп ске вр ши се
хо ри зон тал но и вер ти кал но по зи ци о ни ра ње пар це ла, обје -
ка та, во до ва, те ре на, то по граф ских обје ка та и објект них
цје ли на, као и од ре ђи ва ње зе мљи ног спо ља шњег гра ви та -
ци о ног по ља и ге о ди на мич ка ис тра жи ва ња.

(2) У окви ру ре фе рент ног си сте ма Ре пу бли ке Срп ске
од ре ђу ју се:

а) про стор ни (тро ди мен зи о нал ни) ре фе рент ни си стем,

б) хо ри зон тал ни (дво ди мен зи о нал ни) ре фе рент ни си -
стем,

в) вер ти кал ни (јед но ди мен зи о нал ни) ре фе рент ни си -
стем,

г) гра ви ме триј ски ре фе рент ни си стем и

д) астро ном ски ре фе рент ни си стем.

(3) Па ра ме тре ге о дет ских да ту ма ре фе рент них ге о дет -
ских си сте ма про пи су је Вла да на при је длог Упра ве.

Члан 32.

Про јек ци ју Ре пу бли ке Срп ске про пи су је Вла да на при -
је длог Упра ве.

Члан 33.

(1) Про стор ни ре фе рент ни, хо ри зон тал ни ре фе рент ни,
вер ти кал ни ре фе рент ни си стем, ре фе рент ни си стем гра ви -
ме триј ских од ре ђи ва ња и астро ном ски ре фе рент ни си стем
ма те ри ја ли зу ју се од го ва ра ју ћим: ре фе рент ним окви ри ма
Ре пу бли ке Срп ске, од но сно ску пом ма те ри ја ли зо ва них та -
ча ка и тро ди мен зи о нал ним, од но сно дво ди мен зи о нал ним
пра во ли ниј ским или кри во ли ниј ским ко ор ди на та ма, од но -
сно њи хо вим ви си на ма, ври јед но сти ма ап со лут ног убр за -
ња си ле зе мљи не те же, од но сно ску пом екс тра те ре стрич -
ких обје ка та и њи хо вих еква тор ских ко ор ди на та ко је се од -
но се на од ре ђе ну вре мен ску епо ху.

(2) Про стор ни и хо ри зон тал ни ре фе рент ни си сте ми из
ста ва 1. овог чла на де фи ни са ни су ре фе рент ном мре жом
Ре пу бли ке Срп ске - РЕ ФРС и мре жом пер ма нент них ста -
ни ца Ре пу бли ке Срп ске - СР ПОС.

Члан 34.

По да ци до би је ни у основ ним ге о дет ским ра до ви ма во -
де се у ба зи по да та ка основ них ге о дет ских ра до ва, а са др -
жај ба зе по да та ка основ них ге о дет ских ра до ва про пи су је
Упра ва.

V - ПРЕ МЈЕР РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Ка та стар ски пре мјер

Члан 35.

(1) Ка та стар ски пре мјер је ге о дет ско мје ре ње и при ку -
пља ње по да та ка о не по крет но сти ма и има о ци ма пра ва на
не по крет но сти ма.

(2) Ге о дет ско мје ре ње вр ши се ге о дет ским ме то да ма за
хо ри зон тал но и вер ти кал но по зи ци о ни ра ње не по крет но -
сти у ре фе рент ном си сте му Ре пу бли ке Срп ске.

(3) По да ци до би је ни ге о дет ским мје ре њем и при ку -
пља њем по да та ка из ста ва 1. овог чла на чи не ела бо рат пре -
мје ра.

(4) Ка та стар ски пре мјер вр ши се у ци љу осни ва ња или
об но ве ка та стра не по крет но сти.

Члан 36.

Ка та стар ске те ри то ри јал не је ди ни це су: ка та стар ска
пар це ла, ка та стар ска оп шти на и ка та стар ски срез.

Члан 37.

(1) Ка та стар ска пар це ла (у да љем тек сту: пар це ла) је
основ на ка та стар ска те ри то ри јал на је ди ни ца и пред ста вља
дио зе мљи шта у ка та стар ској оп шти ни од ре ђен гра ни цом
(ме ђом) и озна чен је дин стве ним бро јем, на ко ме по сто ји
пра во сво ји не.

(2) Гра ни ца пар це ле се де фи ни ше гра нич ним тач ка ма
ко је су од ре ђе не ко ор ди на та ма про пи са не кла се тач но сти и
озна че не међ ним би ље га ма на те ре ну.

Члан 38.

(1) Ка та стар ска оп шти на је те ри то ри јал на је ди ни ца ко -
ја об у хва та под руч је јед ног на се ље ног мје ста, за ко ју се за -
ко ном утвр ђу је на зив и ко ја пред ста вља основ ну је ди ни цу
за ко ју се вр ши ка та стар ски пре мјер и осни ва, об на вља и
одр жа ва ка та стар не по крет но сти.

(2) О фор ми ра њу и про мје ни гра ни це ка та стар ске оп -
шти не од лу чу је Упра ва, по прет ход но при ба вље ном ми -
шље њу је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на чи јој се те ри то ри -
ји на ла зи та ка та стар ска оп шти на, од но сно су сјед них је ди -
ни ца ло кал не са мо у пра ве, ка да про мје на гра ни це ка та стар -
ске оп шти не ми је ња гра ни цу је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве.

(3) У слу ча ју спо ра о гра ни ца ма ка та стар ских оп шти на
од лу чу је Вла да на при је длог Упра ве уз при ба вље но ми -
шље ње је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(4) У слу ча ју кад се про мје ном гра ни це ка та стар ске оп -
шти не исто вре ме но ми је ња и гра ни ца је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве, про мје на гра ни це ка та стар ске оп шти не вр ши се
у скла ду са за ко ном.

(5) Од лу ка о про мје ни гра ни це ка та стар ске оп шти не
об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(6) Оби ље жа ва ње гра ни ца ка та стар ске оп шти не вр ши
се по ста вља њем ге о дет ских би ље га.

(7) Гра ни ца ка та стар ске оп шти не ко ја се по кла па са ен -
ти тет ском ли ни јом не ће се оби ље жа ва ти по ста вља њем ге -
о дет ских би ље га док се не утвр ди ен ти тет ска ли ни ја у
скла ду са Деј тон ским ми ров ним спо ра зу мом.

Члан 39.

(1) Ка та стар ски срез је те ри то ри јал на је ди ни ца за ка та -
стар ско кла си ра ње зе мљи шта.

(2) Ка та стар ски срез осни ва, уки да, ми је ња и ње гов на -
зив утвр ђу је Упра ва.

(3) Од лу ка о осни ва њу, уки да њу, про мје ни гра ни це и
на зи ва ка та стар ског сре за об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла -
сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 40.

(1) Ка та стар ски пре мјер вр ши се у ка та стар ској оп шти -
ни или ње ном ди је лу и са др жи:
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а) по ста вља ње до пун ских ге о дет ских ре фе рент них та -
ча ка за хо ри зон тал но и вер ти кал но по зи ци о ни ра ње не по -
крет но сти и од ре ђи ва ње њи хо вих ко ор ди на та,

б) иден ти фи ка ци ју и оби ље жа ва ње гра ни це ка та стар -
ске оп шти не,

в) оби ље жа ва ње гра ни ца ка та стар ске пар це ле,

г) ге о дет ско мје ре ње и при ку пља ње по да та ка о не по -
крет но сти ма,

д) при ку пља ње по да та ка о има о цу пра ва на не по крет -
но сти и

ђ) ка та стар ско кла си ра ње зе мљи шта.

(2) У по ступ ку ка та стар ског пре мје ра мо же се вр ши ти
и бо ни ти ра ње зе мљи шта.

(3) При је по чет ка ка та стар ског пре мје ра Упра ва је ду -
жна да:

а) у нај ма ње јед ном ме ди ју до ступ ном на чи та вој те ри -
то ри ји Ре пу бли ке Срп ске, Бо сне и Хер це го ви не и на ин тер -
нет стра ни ци Упра ве оба ви је сти јав ност о вр ше њу ка та -
стар ског пре мје ра и об ја ви по зив има о ци ма пра ва да уче -
ству ју у по ступ ку ка та стар ског пре мје ра и

б) јав ним огла ша ва њем по зо ве све има о це пра ва на зе -
мљи шту упи са не у по пи сни ка та стар, ка та стар зе мљи шта,
зе мљи шну књи гу, ка та стар не по крет но сти, од но сно има о -
це пра ва ко ји ни су упи са ни ни у јед ну еви ден ци ју да из вр -
ше оби ље жа ва ње гра нич них та ча ка пар це ла.

Члан 41.

(1) Има лац пра ва на не по крет но сти ду жан је ли ци ма
ко ја ра де на по сло ви ма пре мје ра и ка та стра не по крет но сти
до зво ли ти при ступ не по крет но сти, по ста вља ње ге о дет ске
би ље ге и при ку пља ње по да та ка о не по крет но сти.

(2) Ге о дет ске би ље ге не сми ју се уни шта ва ти, оште ћи -
ва ти, ни ти нео вла шће но по мје ра ти или из м је шта ти.

Члан 42.

(1) Ге о дет ске ре фе рент не тач ке за хо ри зон тал но и вер -
ти кал но по зи ци о ни ра ње не по крет но сти су тач ке мре же
пер ма нент них ста ни ца и ре фе рент не мре же.

(2) У по ступ ку ка та стар ског пре мје ра мо же се вр ши ти
до пу на ре фе рент не мре же.

Члан 43.

У по ступ ку ка та стар ског пре мје ра вр ши се иден ти фи -
ка ци ја и оби ље жа ва ње гра ни це ка та стар ске оп шти не.

Члан 44.

(1) Има лац пра ва на под руч ју на ко ме се вр ши ка та -
стар ски пре мјер ду жан је да при је по чет ка пре мје ра, на
про пи сан на чин и о свом тро шку, оби ље жи међ ним би ље -
га ма гра нич не тач ке пар це ле.

(2) Ако има лац пра ва на пар це ли не оби ље жи гра нич не
тач ке пар це ле или је гра ни ца спор на, оби ље жа ва ње се вр -
ши о тро шку има о ца пра ва на пар це ли, на осно ву по да та ка
зе мљи шне књи ге, ка та стра зе мљи шта, од но сно ка та стра
не по крет но сти или рас по ло жи вих ис пра ва.

(3) У по ступ ку оби ље жа ва ња пар це ле са чи ња ва се за -
пи сник.

Члан 45.

(1) Ге о дет ско мје ре ње гра ни це ка та стар ске оп шти не и
не по крет но сти вр ши се у скла ду са про пи са ним кла са ма
тач но сти.

(2) У по ступ ку ка та стар ског пре мје ра при ку пља ју се,
од но сно пре у зи ма ју по да ци о:

а) про стор ним је ди ни ца ма,

б) пар це ла ма,

в) објек ти ма и

г) по себ ним ди је ло ви ма објек та.

(3) По да ци о објек ту и по себ ном ди је лу објек та при ку -
пља ју се пре ма рас по ло жи вој до ку мен та ци ји или пре у зи -
ма ју из по сто је ћих еви ден ци ја и тех нич ке до ку мен та ци је.

Члан 46.

У по ступ ку ка та стар ског пре мје ра при ку пља ју се по да -
ци о има о цу пра ва на не по крет но сти у скла ду са рас по ло -
жи вом до ку мен та ци јом (по сто је ћи ка та стар зе мљи шта, зе -
мљи шна књи га или ка та стар не по крет но сти).

Члан 47.

(1) Ка та стар ско кла си ра ње зе мљи шта вр ши се на осно -
ву при род них и еко ном ских усло ва про из вод ње по сто је ће
кул ту ре на зе мљи шту и слу жи за утвр ђи ва ње ка та стар ског
при хо да.

(2) Пар це ле по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта
свр ста ва ју се у сље де ће ка та стар ске кул ту ре: њи ва, врт,
воћ њак, ви но град, ли ва да, па шњак, шу ма, тр стик и мо чва -
ра.

(3) Те ри то ри јал на је ди ни ца за бо ни ти ра ње зе мљи шта
је те ри то ри ја Ре пу бли ке Срп ске.

2. Ко ма са ци о ни пре мјер

Члан 48.

(1) Ко ма са ци о ни пре мјер су ге о дет ски ра до ви ко ји се
из во де у по ступ ку уре ђе ња зе мљи шне те ри то ри је ко ма са -
ци јом.

(2) Ге о дет ски ра до ви из ста ва 1. овог чла на из во де се у
скла ду са од ред ба ма овог за ко на ко је се од но се на ка та -
стар ски пре мјер и за ко на ко јим се уре ђу је по љо при вред но
зе мљи ште.

(3) По да ци ко ма са ци о ног пре мје ра чи не ела бо рат пре -
мје ра и ко ри сте се за осни ва ње, од но сно об но ву ка та стра
не по крет но сти.

3. Пре мјер во до ва

Члан 49.

(1) Пре мјер во до ва, над зем них и под зем них, је сте ге о -
дет ско мје ре ње и при ку пља ње по да та ка о во до ви ма и
ствар ним пра ви ма на њи ма.

(2) Во до ви, у сми слу овог за ко на, је су: во до вод, ка на -
ли за ци ја, дре на жа, то пло вод, наф то вод, га со вод, елек тро -
во до ви, те ле ко му ни ка ци је и дру ги во до ви, са при па да ју -
ћим уре ђа ји ма и по стро је њи ма.

(3) У при па да ју ће уре ђа је и по стро је ња спа да ју уре ђа -
ји ко ји су из гра ђе ни на во до ви ма и ко ји омо гу ћа ва ју функ -
ци о ни са ње и цје лис ход но ко ри шће ње во до ва.

(4) Пре мјер во до ва је оба ве зан и фи нан си ра ју га има о -
ци пра ва на во до ви ма, ло кал на са мо у пра ва или дру га за ин -
те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца.

(5) По да ци при ку пље ни у по ступ ку пре мје ра чи не ела -
бо рат пре мје ра во до ва и слу же за осни ва ње ка та стра во до ва.

4. То по граф ски пре мјер

Члан 50.

(1) То по граф ски пре мјер је ге о дет ско мје ре ње то по -
граф ских обје ка та и те ре на про пи са ном кла сом тач но сти,
при ку пља ње по да та ка о њи хо вим ква ли та тив ним и кван ти -
та тив ним осо би на ма и по да та ка о ге о граф ским и дру гим
на зи ви ма.

(2) Ела бо рат то по граф ског пре мје ра је скуп до ку ме на -
та и по да та ка на ста лих у по ступ ку про јек то ва ња и ре а ли -
за ци је то по граф ског пре мје ра.

(3) На осно ву ела бо ра та то по граф ског пре мје ра и по да -
та ка из дру гих из во ра фор ми ра се основ ни то по граф ски
мо дел и из ра ђу ју основ на кар та Ре пу бли ке Срп ске и оста -
ле кар те, ди ги тал ни ор то фо то и ди ги тал ни мо дел те ре на
про сто ра Ре пу бли ке Срп ске.

5. Ме тро ло шко обез бје ђе ње ге о дет ских ра до ва и 
стан дар ди за ци ја

Члан 51.

(1) У ци љу ме тро ло шког обез бје ђе ња ге о дет ских ра до -
ва, са гла сно за ко ну ко јим је уре ђе на област ме тро ло ги је, а
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на осно ву при мар них ета ло на је ди ни ца ду жи не, угла, вре -
ме на и убр за ња си ле зе мљи не те же, ус по ста вља ју се се -
кун дар ни и рад ни ета ло ни.

(2) При је упо тре бе ге о дет ских ин стру ме на та у пре мје -
ру Ре пу бли ке Срп ске и одр жа ва њу ка та стра не по крет но сти
и во до ва оба ве зно се утвр ђу ју њи хо ва ме тро ло шка свој -
ства.

(3) Ге о дет ски ин стру мен ти под ли је жу пр вом пре гле ду
мје ри ла, пе ри о дич ним и ван ред ним пре гле ди ма мје ри ла, у
скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ме тро ло ги ја, што се
до ка зу је по твр дом овла шће не ла бо ра то ри је или ис пи ти ва -
њем на по себ ним тест по ли го ни ма Упра ве.

Члан 52.

Ра ди обез бје ђе ња је дин стве ног тех нич ко-тех но ло шког
осно ва за ти пи за ци ју и уни фи ка ци ју ге о дет ских ра до ва ко -
ри сте се стан дар ди Ре пу бли ке Срп ске и усво је ни ме ђу на -
род ни ге о дет ски стан дар ди, ко ји ма се по сти же по тре бан
ни во ква ли те та ге о дет ских ра до ва.

VI - КА ТА СТАР НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

1. На че ла ка та стра не по крет но сти

Члан 53.

Основ на на че ла ка та стра не по крет но сти су: на че ло
упи са, јав но сти, на че ло по уз да ња, на че ло ле га ли те та, на че -
ло фор мал но сти, на че ло оба ве зно сти и на че ло од ре ђе но -
сти.

Члан 54.

(1) Упи сом у ка та стар не по крет но сти сти чу се, пре но -
се, огра ни ча ва ју и пре ста ју пра ва на не по крет но сти ма,
осим ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

(2) У слу ча ју да се на осно ву од лу ке су да, од лу ке дру -
гог др жав ног ор га на, на сље ђи ва њем или на осно ву за ко на
сте кло не ко пра во без упи са у ка та стар не по крет но сти,
сти ца лац мо же да зах ти је ва упис то га пра ва у ка та стар не -
по крет но сти, ако уз за хтјев за упис при ло жи ис пра ву по -
доб ну за упис.

Члан 55.

Сва ко има пра во да из вр ши увид у по дат ке ко је са др жи
ка та стар не по крет но сти, да му се из да лист не по крет но сти
или по твр да да је од ре ђе на не по крет ност или пра во упи са -
но у ка та стар не по крет но сти.

Члан 56.

(1) Сма тра се да су по да ци о не по крет но сти ма исти ни -
ти и да пот пу но од ра жа ва ју чи ње нич но и прав но ста ње не -
по крет но сти.

(2) Сти ца лац ко ји је у до број вје ри по сту пио с по вје ре -
њем у по дат ке о не по крет но сти ма прав но је за шти ћен ако
ни је знао ни ти је, с об зи ром на окол но сти, имао до вољ но
раз ло га по сум ња ти у оно што је упи са но.

Члан 57.

Ор ган Упра ве ис пи ту је по слу жбе ној ду жно сти да ли су
ис пу ње ни за ко ном про пи са ни усло ви за упис.

Члан 58.

(1) Упис пра ва у ка та стар не по крет но сти вр ши се пре -
ма вре мен ском ре до сли је ду под но ше ња за хтје ва за упис.

(2) Прав но деј ство упи са пре ма тре ћим ли ци ма по чи ње
од тре нут ка под но ше ња за хтје ва за упис ор га ну Упра ве.

(3) Ор ган Упра ве упи су је број за хтје ва и ври је ме под -
но ше ња за хтје ва у лист не по крет но сти од мах на кон при је -
ма за хтје ва за упис.

(4) Усту па њем пр вен стве ног ре да за хтје ва за укњи жбу
или пред би ље жбу мо гу се за ми је ни ти мје ста ко ја пр вен -
стве но има ју ти за хтје ви.

Члан 59.

У по ступ ку упи са у ка та стар не по крет но сти ор ган
Упра ве од лу чу је о упи су на осно ву ис пра ва по доб них за
упис и упи са ног ста ња у ка та стар не по крет но сти.

Члан 60.

Са др жај сва ког упи са у ка та стар не по крет но сти мо ра
би ти пот пу но од ре ђен у по гле ду не по крет но сти на ко ју се
упис од но си, вр сте упи са, пра ва и дру гих чи ње ни ца ко је се
упи су ју, као и у по гле ду су бјек та упи са, ре до сли је да пр вен -
ства упи са и ис пра ва на осно ву ко јих је упис из вр шен.

Члан 61.

Ка та стар не по крет но сти, у сми слу овог за ко на, је сте
збир на до ку мен та ци ја по да та ка о ка та стру, зе мљи шта,
згра да и дру гих обје ка та са еви ден ти ра ним пра ви ма на не -
по крет но сти ма.

Члан 62.

(1) Сво ји на и дру га ствар на пра ва на не по крет но сти ма
сти чу се, пре но се и огра ни ча ва ју упи сом у ка та стар не по -
крет но сти (кон сти ту тив ност упи са), а пре ста ју бри са њем
упи са.

(2) У слу ча је ви ма од ре ђе ним за ко ном, сво ји на и дру га
ствар на пра ва на не по крет но сти ма мо гу се сте ћи и при је
упи са у ка та стар не по крет но сти, а упи сом про из во де прав -
но деј ство пре ма тре ћим ли ци ма (де кла ра тив ност упи са).

(3) У ка та стар не по крет но сти мо гу се упи са ти и од ре -
ђе на обли га ци о на пра ва ко ја се од тре нут ка упи са мо гу су -
прот ста ви ти тре ћим ли ци ма.

Члан 63.

(1) Има лац пра ва на не по крет но сти оба ве зан је да под -
не се за хтјев за упис не по крет но сти и пра ва сво ји не у ка та -
стар не по крет но сти.

(2) Упис не по крет но сти и пра ва сво ји не вр ши се у ка -
та стру не по крет но сти и по слу жбе ној ду жно сти, у скла ду
са за ко ном.

Члан 64.

Упис у ка та стар не по крет но сти вр ши се на осно ву овог
за ко на и дру гих про пи са.

2. Са став и са др жај ка та стра не по крет но сти

Члан 65.

Ка та стар не по крет но сти са сто ји се од:

а) ела бо ра та пре мје ра,

б) збир ке ис пра ва и

в) ба зе по да та ка ка та стра не по крет но сти.

Члан 66.

(1) Ела бо рат пре мје ра је скуп до ку ме на та и по да та ка
на ста лих у по ступ ку про јек то ва ња и ре а ли за ци је ка та стар -
ског, ко ма са ци о ног пре мје ра или по сто је ћег пре мје ра, на
осно ву ко јих се осни ва или об на вља ка та стар не по крет но -
сти.

(2) Ела бо рат пре мје ра чу ва се трај но.

Члан 67.

(1) Збир ка ис пра ва је скуп ис пра ва на осно ву ко јих је
из вр шен упис или бри са ње упи са пра ва на не по крет но сти -
ма.

(2) Збир ка ис пра ва чу ва се трај но.

Члан 68.

(1) Ба за по да та ка ка та стра не по крет но сти (у да љем тек -
сту: БПКН) је скуп ге о про стор них и дру гих по да та ка о не -
по крет но сти ма и ствар ним пра ви ма на њи ма и са др жи по -
дат ке о:

а) пар це ла ма,

б) објек ти ма,

в) по себ ним ди је ло ви ма обје ка та и

г) има о ци ма ствар них пра ва на не по крет но сти ма.

(2) У ба зи по да та ка ка та стра не по крет но сти во де се по -
да ци Цен трал ног адре сног ре ги стра и ре ги стра про стор -
них је ди ни ца.
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(3) Са др жај, на чин из ра де, одр жа ва ња, чу ва ња, ди стри -
бу ци је, раз мје не и за шти те са др жа ја БПКН као ди је ла ГИС
Упра ве про пи су је ди рек тор Упра ве.

Члан 69.

(1) Из ба зе по да та ка ка та стра не по крет но сти из да је се
ка та стар ски план у ди ги тал ном или ана лог ном об ли ку, за
јед ну или ви ше пар це ла.

(2) Ка та стар ски план из ста ва 1. овог чла на из да је се у
про пи са ном фор ма ту, об ли ку и раз мје ри.

Члан 70.

(1) Из ба зе по да та ка ка та стра не по крет но сти из да је се
лист не по крет но сти, у про пи са ном об ли ку и са др жа ју, за:

а) не по крет ност и

б) има о ца пра ва.

(2) Лист не по крет но сти из ста ва 1. тач ка а) овог чла на
са др жи по дат ке ко ји се од но се на јед ну не по крет ност.

(3) Лист не по крет но сти из ста ва 1. тач ка б) са др жи по -
дат ке ко ји се од но се на све не по крет но сти ко је при па да ју
истом има о цу пра ва.

3. Осни ва ње ка та стра не по крет но сти

Члан 71.

(1) Ка та стар не по крет но сти осни ва се у ка та стар ским
оп шти на ма у ко ји ма је на сна зи по пи сни ка та стар, ка та стар
зе мљи шта ус по ста вљен на осно ву пре мје ра у сте ре о граф -
ској про јек ци ји, ка та стар зе мљи шта и ка та стар не по крет -
но сти са утвр ђе ним ко ри сни ком ус по ста вље ни на осно ву
пре мје ра у Га ус-Кри ге ро вој про јек ци ји (у да љем тек сту:
ка та стар ска еви ден ци ја) и зе мљи шна књи га.

(2) Ка та стар не по крет но сти осни ва се за ци је лу ка та -
стар ску оп шти ну.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, ка та стар не по крет -
но сти мо же да се осну је за дио ка та стар ске оп шти не, а нај -
ма ње за јед ну пар це лу, на осно ву од лу ке Упра ве.

(4) Ка та стар не по крет но сти осни ва се пре ма по да ци ма:

а) ка та стар ске еви ден ци је, зе мљи шне књи ге, књи ге
уло же них уго во ра о от ку пу стам бе них згра да и ста но ва и
књи ге уло же них уго во ра о про да ји по слов них згра да, по -
слов них про сто ри ја и га ра жа (у да љем тек сту: књи га уло -
же них уго во ра) и

б) ка та стар ског или ко ма са ци о ног пре мје ра.

(5) Ка та стар не по крет но сти осни ва се у по ступ ку из ла -
га ња на јав ни увид по да та ка о не по крет но сти ма и утвр ђи -
ва ње пра ва на не по крет но сти ма.

(6) По сту пак из ста ва 5. овог чла на спрово ди ко ми си ја
за из ла га ње на јав ни увид по да та ка о не по крет но сти ма и
утвр ђи ва ње пра ва на не по крет но сти ма (у да љем тек сту: ко -
ми си ја за из ла га ње).

(7) На осно ву по да та ка из ста ва 4. овог чла на фор ми ра
се ба за по да та ка ка та стра не по крет но сти.

Члан 72.

(1) Осни ва ње ка та стра не по крет но сти пре ма по да ци ма
ка та стар ског пре мје ра мо же се вр ши ти:

а) ако ни је из вр шен пре мјер и ако је по сто је ћи пре мјер
у сте ре о граф ској про јек ци ји,

б) ра ди уна пре ђе ња тач но сти или ажур но сти по сто је -
ћег пре мје ра у Га ус-Кри ге ро вој про јек ци ји.

(2) Од лу ку о ка та стар ском пре мје ру и осни ва њу ка та -
стра не по крет но сти до но си Упра ва.

4. Осни ва ње ка та стра не по крет но сти пре ма 
по да ци ма ка та стар ске еви ден ци је, књи ге уло же них 

уго во ра и зе мљи шне књи ге

Члан 73.

(1) У ка та стар не по крет но сти упи су ју се по да ци о не -
по крет но сти ма пре ма по да ци ма ка та стар ске еви ден ци је,
зе мљи шних књи га и дру гих ис пра ва ко ји ма се до ка зу је

пра во на не по крет но сти ма (уго во ри, суд ске од лу ке, као и
од лу ке дру гих над ле жних ор га на) и на ба зи књи га уло же -
них уго во ра.

(2) Тех нич ки по да ци о не по крет но сти ма упи су ју се у
ка та стар не по крет но сти ис кљу чи во пре ма по да ци ма пре -
мје ра из вр ше ног у Га ус-Кри ге ро вој про јек ци ји.

(3) На осно ву по да та ка из ст. 1. и 2. овог чла на фор ми -
ра се ба за по да та ка ка та стра не по крет но сти са при вре ме -
ним упи си ма.

Члан 74.

(1) Од да на по чет ка осни ва ња ка та стра не по крет но сти
не ће се спрово ди ти про мје не у ка та стар ској еви ден ци ји,
зе мљи шној књи зи и књи га ма уло же них уго во ра, а не ри је -
ше ни и но ви за хтје ви за упис про мје на до ста вља ју се Упра -
ви и рје ша ва ју се у по ступ ку осни ва ња ка та стра не по крет -
но сти.

(2) У по ступ ку осни ва ња ка та стра не по крет но сти има -
о ци пра ва на не по крет но сти ма, фи зич ка и прав на ли ца, ре -
пу блич ки и дру ги ор га ни и ор га ни за ци је ду жни су да, на
за хтјев Упра ве, до ста ве по дат ке о не по крет но сти ма ко је
има ју у сво јим еви ден ци ја ма.

5. Из ла га ње на јав ни увид по да та ка о 
не по крет но сти ма и утвр ђи ва ње пра ва 

на не по крет но сти ма

Члан 75.

(1) По да ци пре мје ра и ка та стар ског кла си ра ња зе мљи -
шта о по вр ши на ма, кул ту ра ма, кла са ма, згра да ма и по себ -
ним ди је ло ви ма згра да, дру гим објек ти ма, при ку пље ни по -
да ци о пра ви ма на не по крет но сти ма, као и о по сјед ни ци ма
не по крет но сти из ла жу се на јав ни увид пу тем по пи сног
ли ста.

(2) Из ла га ње на јав ни увид по да та ка о не по крет но сти -
ма и утвр ђи ва ње пра ва на не по крет но сти ма (у да љем тек -
сту: из ла га ње по да та ка) вр ши се по ка та стар ским оп шти -
на ма и, по пра ви лу, нај при је се из ла жу по да ци о не по крет -
но сти ма у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске, је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве и дру гих но си ла ца пра ва сво ји не јав ног пра ва.

Члан 76.

(1) Из ла га ње по да та ка у ци љу осни ва ња ка та стра не по -
крет но сти пре ма по да ци ма ка та стра зе мљи шта и ка та стра
не по крет но сти, зе мљи шне књи ге и књи ге уло же них уго во -
ра оба вља ко ми си ја за из ла га ње, ко ју фор ми ра Упра ва за
јед ну или ви ше ка та стар ских оп шти на.

(2) Ко ми си ја се са сто ји од: пред сјед ни ка, ње го вог за -
мје ни ка, два чла на и њи хо вих за мје ни ка.

(3) Пред сјед ник ко ми си је и ње гов за мје ник име ну је се
из ре да ди пло ми ра них прав ни ка, је дан члан и ње гов за мје -
ник из ре да ди пло ми ра них ин жи ње ра ге о де зи је, ге о дет -
ских ин жи ње ра или ге о ме та ра са нај ма ње три го ди не рад -
ног ис ку ства на по сло ви ма пре мје ра, из ра де и одр жа ва ња
ка та стра зе мљи шта, од но сно ка та стра не по крет но сти, сви
са по ло же ним струч ним ис пи том за рад у ор га ни ма др жав -
не упра ве, а дру ги члан и ње гов за мје ник из ре да гра ђа на
са под руч ја ка та стар ске оп шти не у ко јој се из ла жу по да ци
о не по крет но сти ма и утвр ђу ју пра ва на не по крет но сти ма
на при је длог је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(4) Из у зет но, за дру гог чла на ко ми си је мо же се име но -
ва ти др жав ни слу жбе ник ге о дет ске стру ке са сред њом
струч ном спре мом, по ло же ним струч ним ис пи том за рад у
ор га ни ма др жав не упра ве и нај ма ње пет го ди на рад ног
иску ства у ге о дет ској стру ци.

Члан 77.

(1) При је из ла га ња по да та ка ко ми си ја је ду жна да при -
ба ви ко пи је ка та стар ских пла но ва и ела бо рат но вог пре мје -
ра, као и по дат ке о ли ци ма за ко је се, по при ку пље ним по -
да ци ма, прет по ста вља да су но си о ци пра ва на не по крет но -
сти ма у ка та стар ској оп шти ни за ко ју се из ла жу по да ци.

(2) Ко ми си ја је оба ве зна да ко ри сти:

а) по дат ке из зе мљи шне књи ге,
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б) ста ре ка та стар ске пла но ве и ка та стар ске опе ра те,

в) од лу ке су до ва и ор га на упра ве ко ји ма је од лу че но о
пра ви ма на не по крет но сти ма, а ко је ни су ра ни је спрове де -
не у зе мљи шним књи га ма,

г) не спро ве де не од лу ке аграр них и дру гих ко ми си ја ко -
је се од но се на не по крет но сти,

д) по дат ке о пра ви ма утвр ђе ним у по ступ ку ко ма са ци -
је и

ђ) дру ге ис пра ве и до ка зе ко ји мо гу по слу жи ти као
основ за упис пра ва у ка та стру не по крет но сти.

(3) Су до ви, ор га ни упра ве и дру ги ор га ни и пред у зе ћа
ду жни су без од ла га ња до ста ви ти ко ми си ји, на њен за хтјев,
по дат ке и ис пра ве ко је ће по слу жи ти за упис пра ва на не -
по крет но сти ма.

Члан 78.

(1) Ко ми си ја у по ступ ку из ла га ња, а у свр ху осни ва ња
ка та стра не по крет но сти, об ја вљу је то осни ва ње у јав ном
огла су у ка та стар ској оп шти ни у ко јој се осни ва ка та стар
не по крет но сти и на ин тер нет стра ни ци Упра ве, нај ка сни је
30 да на при је по чет ка из ла га ња по да та ка и утвр ђи ва ње
пра ва на не по крет но сти ма, а у свр ху осни ва ња ка та стра
не по крет но сти.

(2) Јав ни оглас из ста ва 1. овог чла на са др жи:

а) на зив је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и ка та стар ске
оп шти не,

б) опис гра ни ца под руч ја ка та стар ске оп шти не или ње -
ног ди је ла за ко ју се вр ши осни ва ње ка та стра не по крет но -
сти,

в) јав ни по зив ли ци ма ко ја сма тра ју да има ју прав ни
ин те рес да уче ству ју у по ступ ку осни ва ња ка та стра не по -
крет но сти и

г) да тум по чет ка и за вр шет ка (рок) осни ва ња ка та стра
не по крет но сти.

Члан 79.

(1) Ко ми си ја сва ком прав ном или фи зич ком ли цу за ко -
је су при ку пље ни по да ци и адре се и за чи је се не по крет но -
сти вр ши из ла га ње, нај ка сни је осам да на при је да на из ла -
га ња по да та ка, упу ћу је по зив да у озна че но ври је ме до ђе у
рад ну про сто ри ју ко ми си је и да до не се све ис пра ве ко је
слу же као до каз о пра ви ма на не по крет но сти ма.

(2) Уз по зив се при ла же по пи сни лист или ко пи ја по сје -
дов ног ли ста.

Члан 80.

(1) Ли цу чи је је пре би ва ли ште, од но сно бо ра ви ште не -
по зна то ко ми си ја ће по ста ви ти при вре ме ног за ступ ни ка.

(2) При вре ме ни за ступ ник мо же се по ста ви ти и ли цу
ко је је по је ди нач но по зва но ра ди уче шћа у по ступ ку из ла -
га ња по да та ка, али се ни је ода зва ло по зи ву, ни ти је свој
изо ста нак оправ да ло.

Члан 81.

У по ступ ку из ла га ња по да та ка ко ми си ја стран ка ма ста -
вља на увид:

a) ка та стар ско-књи жне цје ли не не по крет но сти (зе мљи -
шта и згра де),

б) по дат ке о вла сни ку, но си о цу пра ва рас по ла га ња и
пра ва ко ри шће ња, као и огра ни че ња ко ја се од но се на но -
си о це пра ва у по гле ду рас по ла га ња не по крет но сти ма,

в) по дат ке о зе мљи шним и кућ ним слу жно сти ма,
ствар ним те ре ти ма и хи по те ка ма ко ји ма су не по крет но сти
оп те ре ће не и

г) по дат ке о по сјед ни ку не по крет но сти.

Члан 82.

(1) У по ступ ку из ла га ња по да та ка са ста вља се за пи -
сник, у ко ји се уно си ток по ступ ка.

(2) За пи сник пот пи су ју стран ке, дру ги уче сни ци у по -
ступ ку и чла но ви ко ми си је.

Члан 83.

(1) У по ступ ку из ла га ња по да та ка стран ке мо гу ста -
вља ти при мјед бе на по дат ке утвр ђе не пре мје ром и ка та -
стар ским кла си ра њем зе мљи шта.

(2) Ко ми си ја је ду жна да раз мо три ста вље не при мјед бе
и, ако утвр ди да су осно ва не - вр ши од го ва ра ју ће про мје не
по да та ка утвр ђе них пре мје ром и ка та стар ским кла си ра њем
зе мљи шта, а за при мјед бе ко је ни је усво ји ла - из но си ра -
зло ге у рје ше њу ко је до но си у овом по ступ ку.

(3) Ако се при мјед ба од но си на по дат ке о кул ту ри и
кла си, ко ми си ја ће за тра жи ти ми шље ње по љо при вред ног
струч ња ка, а за при мјед бе ко је се од но се на згра де - за тра -
жи ће ми шље ње гра ђе вин ског струч ња ка.

Члан 84.

(1) Утвр ђи ва ње пра ва на не по крет но сти ма вр ши се на
осно ву:

а) ста ња упи са ног пра ва у зе мљи шној књи зи ако се
уста но ви да тај упис од го ва ра ствар ном ста њу,

б) пра во сна жних од лу ка над ле жних ор га на и су до ва,
за кљу че них уго во ра и дру гих ис пра ва ко је су основ за упис
пра ва на не по крет но сти ма и

в) по да та ка из ка та стар ског опе ра та ко ји од го ва ра
ствар ном ста њу.

(2) Сма тра се да не од го ва ра ствар ном ста њу и не ће се
упи са ти у ка та стар не по крет но сти хи по те ка чи ји је упис у
зе мљи шној књи зи ста ри ји од 30 го ди на, ра чу на ју ћи уна зад
од да на из ла га ња по да та ка.

(3) Ако не по сто је до ка зи о пра ву на не по крет но сти ма
из ста ва 1. т. а) до в) овог чла на, упис пра ва на не по крет -
но сти ма мо же се од ре ди ти на осно ву дру гих спрове де них
до ка за (са слу ша ње свје до ка, по сљед ње ста ње по сје да,
изја ве стра на ка и дру гих слич них до ка за).

Члан 85.

(1) Уко ли ко се у по ступ ку из ла га ња уста но ви да је
спор но пра во сво ји не или дру го пра во на не по крет но сти -
ма, ко ми си ја стран ку са ма ње вје ро ват ним пра вом упу ћу је
да у ро ку од 30 да на од да на из ла га ња код над ле жног су да
по кре не спор и да ко ми си ји у да љем ро ку од осам да на
под не се до каз о по кре та њу спо ра. У при мјед би по пи сног
ли ста озна чи ће се по сто ја ње спо ра.

(2) Ако стран ка из ста ва 1. овог чла на у од ре ђе ном ро -
ку не под не се ко ми си ји до каз да је код над ле жног су да по -
кре ну ла спор, бри ше се при мјед ба о по сто ја њу спо ра.

(3) У по пи сном ли сту вр ши се упис основ ног пра ва у
ко рист ли ца чи је је пра во вје ро ват ни је.

(4) Ако је стран ка већ по кре ну ла спор код ре дов ног су -
да, у ци љу утвр ђи ва ња пра ва на не по крет но сти, ко ми си ја
пре ки да по сту пак до пра во сна жног окон ча ња по ступ ка
пред ре дов ним су дом.

Члан 86.

(1) На осно ву чи ње ни ца утвр ђе них у по ступ ку из ла га -
ња по да та ка, ко ми си ја до но си рје ше ње, ко је са др жи по дат -
ке о не по крет но сти ма, озна че ње пра ва на не по крет но сти и
но си ла ца тих пра ва, огра ни че ње ве за но за рас по ла га ње не -
по крет но сти ма, на лог за упис по да та ка о не по крет но сти ма
и но си о ци ма пра ва на не по крет но сти ма.

(2) По пи сни лист са по да ци ма о не по крет но сти ма и
пра ви ма на не по крет но сти ма са став ни је дио рје ше ња из
ста ва 1. овог чла на.

Члан 87.

(1) Про тив рје ше ња ко ми си је из чла на 86. овог за ко на
мо же се из ја ви ти жал ба Ре пу блич кој упра ви за ге о дет ске и
имо вин ско-прав не по сло ве у ро ку од 15 да на од да на при -
је ма рје ше ња.

(2) Жал бом се мо же по би ја ти рје ше ње са мо у по гле ду
утвр ђе них по да та ка пре мје ра и ка та стар ског кла си ра ња зе -
мљи шта.
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(3) У по гле ду утвр ђи ва ња пра ва на не по крет но сти ма
мо же се у ро ку од 30 да на од да на при је ма рје ше ња по кре -
ну ти спор код над ле жног су да.

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на пре ки да се по сту -
пак до пра во сна жног окон ча ња по ступ ка пред над ле жним
су дом.

(5) Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-прав -
не по сло ве ду жна је да до несе рје ше ње по жал би при је
сту па ња на сна гу ка та стра не по крет но сти.

Члан 88.

(1) Рје ше ње из чла на 91. овог за ко на у по гле ду од ре ђи -
ва ња упи са пра ва на не по крет но сти ко ми си ја мо же из ми је -
ни ти у ро ку од 90 да на од да на до ста вља ња рје ше ња уз
при ста нак стран ке у чи ју ко рист је од ре ђен упис пра ва на
не по крет но сти ма и стран ке ко ја тра жи из мје ну рје ше ња.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на из мје на рје ше ња
не ће се до зво ли ти ако би до ве ла до упи са пра ва ко ја су на -
ста ла на кон до но ше ња рје ше ња о од ре ђи ва њу упи са пра ва
на не по крет но сти ма.

Члан 89.

(1) Тре ћа ли ца ко ја сма тра ју да су из вр ше ним упи сом
пра ва на не по крет но сти ма у ка та стру не по крет но сти по -
ври је ђе на њи хо ва пра ва мо гу ту жбом код над ле жног су да
оспо ра ва ти из вр ше ни упис у ро ку од три го ди не од да на
сту па ња на сна гу ка та стра не по крет но сти.

(2) Пра во из ста ва 1. овог чла на при па да ли цу ко је је
про пу сти ло рок од 30 да на из чла на 85. став 1. овог за ко на.

6. Упис у ка та стар не по крет но сти

Члан 90.

Вр сте упи са у ка та стар не по крет но сти су:

а) упис не по крет но сти,

б) упис ствар них пра ва,

в) упис од ре ђе них обли га ци о них пра ва, у скла ду са
чла ном 62. став 3. овог за ко на,

г) пред би ље жба и

д) за би ље жба.

Члан 91.

(1) Упис не по крет но сти је упис по да та ка о пар це ли,
објек ту и по себ ном ди је лу објек та.

(2) По да ци о пар це ли упи су ју се на осно ву ела бо ра та
пре мје ра, од но сно ела бо ра та ге о дет ских ра до ва и ис пра ве
за упис ка да је то од ре ђе но за ко ном.

(3) По да ци о објек ту упи су ју се на осно ву ела бо ра та
пре мје ра, од но сно ела бо ра та ге о дет ских ра до ва.

(4) По да ци о по себ ним ди је ло ви ма објек та упи су ју се
на осно ву тех нич ке до ку мен та ци је на осно ву ко је је из да та
гра ђе вин ска или упо треб на до зво ла или на осно ву:

а) зе мљи шне књи ге и књи ге уло же них уго во ра о от ку -
пу стам бе них згра да и ста но ва у дру штве ној сво ји ни и
књи ге уло же них уго во ра о про да ји по слов них згра да, по -
слов них про сто ра и га ра жа,

б) ак та над ле жног ор га на и

в) ела бо ра та ге о дет ских ра до ва.

(5) Ако за обје кат, од но сно по себ ни дио објек та ни су
из да ти одо бре ње за гра ђе ње и упо треб на до зво ла, ако је
обје кат из гра ђен пре ко ра че њем овла шће ња из одо бре ња за
гра ђе ње или ако је обје кат при вре мен, упи су је се и од го ва -
ра ју ћа за би ље жба о то ме.

Члан 92.

Упис ствар них пра ва је упис ко јим се сти чу, пре но се,
огра ни ча ва ју или пре ста ју пра во сво ји не и дру га ствар на
пра ва на не по крет но сти ма.

Члан 93.

(1) На не по крет но сти ма се упи су ју пра ва:

а) сво ји не,

б) за ло жно пра во,

в) ствар не слу жно сти,

г) пло до у жи ва ње,

д) ре ал ни те ре ти,

ђ) пра во гра ђе ња,

е) кон це си је и

ж) пра во за ку па за кљу че но на пе ри од не кра ћи од пет
го ди на.

(2) Пра во сво ји не упи су је се у ко рист има о ца пра ва на
ци је лој не по крет но сти.

(3) Пра во су сво ји не упи су је се у ко рист има ла ца пра ва
по од ре ђе ним удје ли ма у од но су на цје ли ну не по крет но -
сти.

(4) Пра во за јед нич ке сво ји не на не по крет но сти упи су -
је се на име свих има ла ца пра ва сво ји не, ка да удио у ис пра -
ви за упис ни је од ре ђен.

Члан 94.

Пра ва на не по крет но сти ма из чла на 93. овог за ко на
успо ста вља ју се на на чин и у по ступ ку ре гу ли са ним овим
за ко ном.

Члан 95.

(1) Пред би ље жба је упис ко јим се услов но сти чу, пре -
но се, огра ни ча ва ју или пре ста ју ствар на пра ва на не по -
крет но сти ма.

(2) Пред би ље жба се вр ши на осно ву ис пра ве за упис
ко ја не ис пу ња ва усло ве за ко на чан упис ствар них пра ва, и
то:

а) ако при ват на ис пра ва, од но сно ис пра ва о прав ном
по слу не са др жи из ја ву о до зво ли упи са, а та из ја ва ни је
да та ни у по себ ној ис пра ви,

б) ако је из ја ва о до зво ли упи са услов на или оро че на, а
услов и рок ни су ис пу ње ни,

в) ако јав на ис пра ва ни је по ста ла пра во сна жна и

г) ако над ле жни ор ган у јав ној ис пра ви од ре ди упис
пред би ље жбе.

(3) Пред би ље жба се упи су је и на осно ву ис пра ве за
упис у ко јој је не по крет ност на ко ју се пред би ље жба од но -
си од ре ди ва, али ни је пот пу но и тач но од ре ђе на.

(4) Пред би ље жба се упи су је на рок до 90 да на или на
рок пре ма ис пра ви из ста ва 2. тач ка г) овог чла на.

Члан 96.

(1) Пред би ље жба се оправ да ва от кла ња њем смет њи за
упис ствар них пра ва ко је су по сто ја ле у тре нут ку упи са
пред би ље жбе, од но сно на кнад ним до ста вља њем до ка за о
ис пу ње њу усло ва или ро ка за упис ствар них пра ва.

(2) Оправ да њем пред би ље жба по ста је упис ствар них
пра ва, са деј ством од тре нут ка упи са пред би ље жбе.

(3) Пред би ље жба се бри ше рје ше њем по слу жбе ној ду -
жно сти или по за хтје ву стран ке, ако не бу де оправ да на у
ро ку.

Члан 97.

(1) По упи су пред би ље жбе до зво ље ни су упи си ка ко
про тив пред би ље жног има о ца пра ва та ко и про тив упи са -
ног има о ца пра ва оп те ре ће ног пред би ље жбом, с тим што
су ови упи си усло вље ни оправ да њем, од но сно бри са њем
пред би ље жбе.

(2) Оправ да њем пред би ље жбе осна жу ју се и по ста ју
без у слов ни сви упи си про тив пред би ље жног има о ца пра -
ва, док се сви упи си про тив упи са ног има о ца пра ва оп те -
ре ће ног пред би ље жбом бри шу по слу жбе ној ду жно сти.

(3) Бри са њем пред би ље жбе, сви упи си про тив пред би -
ље жног има о ца пра ва бри шу се по слу жбе ној ду жно сти, а
осна жу ју се и без у слов ни по ста ју сви упи си из вр ше ни про -
тив упи са ног има о ца пра ва оп те ре ће ног пред би ље жбом.
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Члан 98.

(1) За би ље жба је упис ко јим се у ка та стар не по крет но -
сти упи су ју чи ње ни це ко је су од зна ча ја за за сни ва ње,
измје ну, пре ста нак или пре нос ствар них пра ва на не по -
крет но сти ма, ко је се од но се на лич ност има о ца пра ва, на
са му не по крет ност или на прав не од но се по во дом не по -
крет но сти.

(2) Од упи са за би ље жбе ко ја је од зна ча ја за за сни ва ње,
из мје ну, пре ста нак или пре нос ствар них пра ва на не по -
крет но сти ма, сва рас по ла га ња има о ца пра ва и упи си у ка -
та стру не по крет но сти ко ји су про тив ни свр си упи са не за -
би ље жбе услов ни су и за ви се од ис хо да рје ша ва ња ствар -
них пра ва на не по крет но сти због ко јих је за би ље жба упи -
са на.

Члан 99.

За би ље жбом се вр ши упис чи ње ни ца ко је се од но се на:

а) лич на ста ња има о ца пра ва,

б) пр вен стве ни ред за бу ду ћи упис,

в) по кре та ње спо ра за утвр ђи ва ње пра ва на не по крет -
но сти,

г) по кре та ње управ ног спо ра про тив дру го сте пе ног
рје ше ња у осни ва њу и одр жа ва њу ка та стра не по крет но сти
и ка та стра во до ва,

д) по кре та ње по ступ ка екс про при ја ци је не по крет но -
сти,

ђ) за бра ну оту ђе ња и оп те ре ће ња не по крет но сти,

е) за бра ну упи са ствар них пра ва на не по крет но сти,

ж) по сту пак из вр ше ња,

з) по би ја ње ду жни ко вих прав них рад њи,

и) за шти ту при род них до ба ра и

ј) оста ле за би ље жбе про пи са не за ко ном.

7. Оп шти усло ви за упис ствар них пра ва, 
пред би ље жбе и за би ље жбе

Члан 100.

(1) Оп шти усло ви за упис ствар них пра ва, пред би ље -
жбе и за би ље жбе у ка та стар не по крет но сти су по сто ја ње:

а) упи са не не по крет но сти,

б) упи са ног прет ход ни ка и

в) ис пра ве за упис.

(2) Оп шти усло ви уви јек мо ра ју би ти ис пу ње ни, осим
ако је за ко ном дру га чи је од ре ђен услов и основ упи са.

Члан 101.

У тре нут ку под но ше ња за хтје ва за упис, не по крет ност
мо ра би ти упи са на у ка та стру не по крет но сти или мо же би -
ти упи са на исто вре ме но са упи сом ствар ног пра ва.

Члан 102.

(1) Упи си у ка та стар не по крет но сти до зво ље ни су са мо
про тив ли ца ко је је у тре нут ку под но ше ња за хтје ва за упис
већ упи са но у ка та стар не по крет но сти као има лац пра ва у
по гле ду ко јег се упис зах ти је ва или је пред би ље же но као
има лац тог пра ва (упи са ни прет ход ник).

(2) Упис се до зво ља ва и про тив ли ца ко је ни је упи са ни
прет ход ник ако се уз за хтјев при ло же ис пра ве ко ји ма се до -
ка зу је прав ни кон ти ну и тет из ме ђу ли ца про тив ко јег се
тра жи упис и упи са ног прет ход ни ка.

(3) При ли ком упи са ствар них пра ва на но во и згра ђе ном
објек ту не зах ти је ва се по сто ја ње упи са ног прет ход ни ка.

Члан 103.

(1) Упис у ка та стар не по крет но сти вр ши се на осно ву
при ват не или јав не ис пра ве, ко ја је по са др жа ју и фор ми
по доб на за упис.

(2) Ис пра ва је по доб на за упис ако са др жи:

а) мје сто и да тум са ста вља ња и овје ре, од но сно да тум
до но ше ња ис пра ве,

б) озна че ње не по крет но сти на ко ју се ис пра ва од но си
пре ма по да ци ма ка та стра не по крет но сти (ка та стар ска оп -
шти на, број и по вр ши на пар це ле, број и по вр ши на објек та,
број и по вр ши на по себ ног ди је ла објек та),

в) лич не по дат ке за ли це у чи ју ко рист се зах ти је ва
упис у ка та стар не по крет но сти (за фи зич ка ли ца - пре зи ме,
име и име јед ног ро ди те ља, пре би ва ли ште или бо ра ви ште
и је дин стве ни ма тич ни број гра ђа ни на, а за прав на ли ца -
на зив, сје ди ште и иден ти фи ка ци о ни број) и

г) лич не по дат ке за ли це ко је је упи са но као прав ни
прет ход ник.

(3) Из у зет но од ста ва 2. т. б) и в) овог чла на, за упис за -
би ље жбе ко ја се од но си на лич ност има о ца пра ва ис пра ва
за упис не мо ра са др жа ва ти по дат ке о озна че њу не по крет -
но сти, а за упис за би ље жбе ко ја се од но си на са му не по -
крет ност ис пра ва не мо ра са др жа ва ти по дат ке о упи са ном
прет ход ни ку.

(4) Упис у ка та стар не по крет но сти вр ши се на осно ву
ва ља не ис пра ве ко ја је по са др жи ни и фор ми са чи ње на у
скла ду са за ко ном и као та ква по доб на је за упис и ко ја са -
др жи из ја ву о до зво ли упи са (cla u su la in ta bu lan di), ко ја ни -
је усло вље на ни ти оро че на.

Члан 104.

По ред усло ва из чла на 103. овог за ко на, да би би ла по -
доб на за упис, ис пра ва мо ра би ти но тар ски об ра ђе на.

Члан 105.

(1) Ис пра ва на осно ву ко је се вр ши упис је од лу ка су да,
суд ско по рав на ње, од лу ка над ле жног ор га на или по рав на -
ње за кљу че но пред над ле жним ор га ном и но тар ска ис пра -
ва.

(2) Ис пра ва ино стра ног ор га на сма тра се по доб ном за
упис ако је при зна та у Ре пу бли ци Срп ској у скла ду са за ко -
ном.

8. Упис ствар них пра ва пре ма по да ци ма ка та стра 

зе мљи шта и ка та стра не по крет но сти са утвр ђе ним 

ко ри сни ком ус по ста вље них на осно ву пре мје ра у

Га ус-Кри ге ро вој про јек ци ји, зе мљи шне књи ге 

и књи ге уло же них уго во ра

Члан 106.

(1) Ра ди утвр ђи ва ња и упи са има ла ца ствар них пра ва
на пар це ла ма и објек ти ма чи ји по себ ни ди је ло ви ни су упи -
са ни у књи гу уло же них уго во ра или зе мљи шну књи гу као
ета жна сво ји на, осно ва ће се ка та стар не по крет но сти у по -
ступ ку из ла га ња.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, има о ци ствар них
пра ва упи са ни у зе мљи шној књи зи на објек ту чи ји су по -
себ ни ди је ло ви упи са ни као ета жна сво ји на и зе мљи шту за
ре дов ну упо тре бу објек та као за јед нич ка сво ји на упи су ју
се у ка та стар не по крет но сти.

(3) За објек те чи ји су по себ ни ди је ло ви упи са ни у књи -
гу уло же них уго во ра или зе мљи шну књи гу као ета жна сво -
ји на, као има лац ствар них пра ва упи су је се ли це пре ма ста -
њу по сљед њег упи са у књи гу уло же них уго во ра или зе -
мљи шну књи гу.

(4) За зе мљи ште за ре дов ну упо тре бу објек та, од но сно
за ре дов ну упо тре бу по себ них ди је ло ва објек та из ста ва 3.
овог чла на, осно ва ће се ка та стар не по крет но сти у по ступ -
ку из ла га ња.

9. За бра на упи са у ка та стар не по крет но сти

Члан 107.

(1) Упис у ка та стар не по крет но сти ни је до зво љен ако је
за ко ном, од лу ком су да или дру гог над ле жног ор га на од ре -
ђе на за бра на упи са на не по крет ност.

(2) Упис у ка та стар не по крет но сти ни је до зво љен и у
слу ча ју ако би се та квим упи сом из вр ши ла по вре да при -
нуд них про пи са.
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Члан 108.

Упис не по крет но сти и ствар них пра ва на не по крет но -
сти ма пре ма по да ци ма не спро ве де не ко ма са ци је вр ши се
на осно ву рје ше ња о рас по дје ли ко ма са ци о не ма се.

10. Осни ва ње ка та стра не по крет но сти пре ма 
по да ци ма ка та стар ског пре мје ра

Члан 109.

(1) Ако у по ступ ку из ла га ња ни су оспо ре ни по да ци о
пар це ли и ствар ним пра ви ма на пар це ли ко ји су при вре ме -
но упи са ни у ба зу по да та ка ка та стра не по крет но сти, ти по -
да ци утвр ђу ју се као ко нач ни рје ше њем ко ми си је за из ла -
га ње.

(2) Ако у по ступ ку из ла га ња ни су оспо ре ни по да ци о
објек ту и по себ ном ди је лу објек та ко ји су при вре ме но упи -
са ни у ба зу по да та ка ка та стра не по крет но сти, ти по да ци
утвр ђу ју се као ко нач ни рје ше њем ко ми си је за из ла га ње.

(3) Те ре ти и огра ни че ња утвр ђу ју се у по ступ ку из ла га -
ња и упи су ју у ба зу по да та ка ка та стра не по крет но сти.

(4) Ако се уред но по зва но ли це не ода зо ве по зи ву, сма -
тра ће се да је са гла сно са по да ци ма при вре ме но упи са ним
у ба зу по да та ка ка та стра не по крет но сти, и ти по да ци утвр -
ђу ју се као ко нач ни.

Члан 110.

(1) За има о ца пра ва сво ји не на објек ту утвр ђу је се јед -
но од сље де ћих ли ца:

а) гра ди тељ ко ји има пра во сво ји не, од но сно гра ди те -
љи ко ји има ју пра во су сво ји не или за јед нич ке сво ји не на
пар це ли,

б) гра ди тељ ко ји је има лац дру гог од го ва ра ју ћег ствар -
ног пра ва на пар це ли, ако је за обје кат из да то одо бре ње за
гра ђе ње или је обје кат из гра ђен у ври је ме ка да одо бре ње за
гра ђе ње ни је би ло услов за град њу и

в) гра ди тељ ко ме је из да то одо бре ње за гра ђе ње и упо -
треб на до зво ла.

(2) Из у зет но од ста ва 1. тач ка а) овог чла на, као има лац
пра ва сво ји не на објек ту упи су је се су вла сник или за јед ни -
чар на пар це ли, ко ји је од свих оста лих су вла сни ка или за -
јед ни ча ра сте као пра во ко је га овла шћу је да на пар це ли
изгра ди обје кат.

Члан 111.

За има о ца пра ва сво ји не на по себ ном ди је лу објек та
утвр ђу је се јед но од сље де ћих ли ца:

а) ли це ко је је има лац пра ва сво ји не на објек ту,

б) ли це ко је има ис пра ву за упис пра ва сво ји не ако сво -
је пра во из во ди од има о ца пра ва сво ји не на објек ту и

в) ли це ко је је упи са но у књи гу уло же них уго во ра.

Члан 112.

(1) Ако има о ци пра ва ни су са гла сни са при вре ме но
упи са ним по да ци ма о не по крет но сти ма, про вје ра ва ју се и
от кла ња ју евен ту ал не гре шке у при ку пља њу по да та ка о не -
по крет но сти ма, ис пра вља ју по да ци при вре ме но упи са ни у
ба зу по да та ка ка та стра не по крет но сти и ко нач но утвр ђу ју
по да ци.

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на до но си ко ми си ја за
из ла га ње.

(3) Ако има о ци пра ва ни су са гла сни са при вре ме но
упи са ним по да ци ма о ствар ним пра ви ма на не по крет но -
сти ма, ти по да ци се упо ре ђу ју са по да ци ма из ка та стар ске
еви ден ци је, књи ге уло же них уго во ра, зе мљи шне књи ге и
утвр ђи ва ње ствар них пра ва вр ши рје ше њем ко ми си ја за
из ла га ње.

Члан 113.

На по сту пак осни ва ња ка та стра не по крет но сти пре ма
по да ци ма ка та стар ског пре мје ра при мје њу ју се од ред бе
овог за ко на, ко ји ма је ре гу ли са но из ла га ње на јав ни увид
по да та ка и пра ва на не по крет но сти ма и утвр ђи ва ње пра ва
на не по крет но сти ма.

Члан 114.

(1) По сту пак из ла га ња ка та стра не по крет но сти сма тра
се за вр ше ним ис те ком ро ка за осни ва ње ка та стра не по -
крет но сти од ре ђе ног у јав ном огла су.

(2) Ако по сту пак из ла га ња ни је за вр шен у од ре ђе ном
ро ку, од ре ди ће се но ви рок за вр шет ка осни ва ња ка та стра
не по крет но сти и об ја ви ти у јав ном огла су.

Члан 115.

(1) Кад Упра ва утвр ди да је ка та стар не по крет но сти
осно ван у скла ду са овим за ко ном, по твр ђу је га рје ше њем.

(2) Ка та стар не по крет но сти сту па на сна гу осмог да на
од да на об ја вљи ва ња рје ше ња из ста ва 1. овог чла на у
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(3) ЈУ Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске ду жна је у
ро ку од 15 да на од при је ма рје ше ња из ста ва 2. овог чла на
об ја ви ти то рје ше ње у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке
Срп ске”.

11. Об но ва ка та стра не по крет но сти

Члан 116.

(1) Об но ва ка та стра не по крет но сти је по нов но осни ва -
ње ка та стра не по крет но сти пре ма по да ци ма ка та стар ског
или ко ма са ци о ног пре мје ра у ка та стар ској оп шти ни или
ди је лу ка та стар ске оп шти не у ко јој по сто ји ка та стар не по -
крет но сти.

(2) Об но ва ка та стра не по крет но сти вр ши се у по ступ -
ку из ла га ња на јав ни увид по да та ка о не по крет но сти ма и
пра ви ма на њи ма од стра не ко ми си је за из ла га ње, при мје -
ном од ре да ба овог за ко на о осни ва њу ка та стра не по крет -
но сти пре ма по да ци ма ка та стар ског пре мје ра, у по гле ду
над ле жно сти, по ступ ка из ла га ња и утвр ђи ва ња по да та ка о
не по крет но сти ма, ствар ним пра ви ма на њи ма и по твр ђи ва -
ња ка та стра не по крет но сти.

(3) У по ступ ку об но ве ка та стра не по крет но сти пре у зи -
ма ју се те ре ти и огра ни че ња ко ји су већ упи са ни у ба зу по -
да та ка ка та стра не по крет но сти.

Члан 117.

(1) Об но ва ка та стра не по крет но сти вр ши се:

а) у ци љу уна пре ђе ња тач но сти по сто је ћег пре мје ра и

б) ако су по да ци ка та стра не по крет но сти уни ште ни или
не у по тре бљи ви.

(2) Од лу ку о ка та стар ском пре мје ру и об но ви ка та стра
не по крет но сти до но си Упра ва.

12. Цен трал ни адре сни ре ги стар и ре ги стар 
про стор них је ди ни ца

Члан 118.

(1) Цен трал ни адре сни ре ги стар је цен трал ни ре ги стар
про стор них по да та ка о кућ ним бро је ви ма, на зи ви ма ули ца
и тр го ва у на се ље ном мје сту.

(2) Цен трал ни адре сни ре ги стар из ста ва 1. овог чла на
осни ва, во ди и одр жа ва Упра ва.

(3) Цен трал ни адре сни ре ги стар се осни ва, во ди и одр -
жа ва на осно ву по да та ка адре сних ре ги ста ра је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве.

(4) Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду жне су ста ви ти на
рас по ла га ње по дат ке ло кал них адре сних ре ги ста ра за по -
тре бе осни ва ња, во ђе ња и ажу ри ра ња Цен трал ног адре -
сног ре ги стра.

(5) Са др жај ло кал них адре сних ре ги ста ра мо ра би ти у
скла ду са Цен трал ним адре сним ре ги стром.

(6) Са др жај, на чин из ра де, одр жа ва ња, чу ва ња, ди стри -
бу ци је, раз мје не и за шти те по да та ка Цен трал ног адре сног
ре ги стра као ди је ла ГИС Упра ве про пи су је Упра ва.

Члан 119.

(1) Ре ги стар про стор них је ди ни ца је основ ни и јав ни
ре ги стар о гра ни ца ма, на зи ви ма и ма тич ним бро је ви ма
про стор них је ди ни ца утвр ђе них у скла ду са за ко ном.
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(2) Ре ги стар про стор них је ди ни ца из ста ва 1. овог чла -
на осни ва, во ди и одр жа ва Упра ва.

(3) Са др жај, на чин из ра де, одр жа ва ња, чу ва ња, ди стри -
бу ци је, раз мје не и за шти те по да та ка ре ги стра про стор них
је ди ни ца, као ди је ла ГИС Упра ве, про пи су је Упра ва.

13. Одр жа ва ње ка та стра не по крет но сти

Члан 120.

Одр жа ва ње ка та стра не по крет но сти је при ку пља ње,
утвр ђи ва ње и спрово ђе ње на ста лих про мје на на не по крет -
но сти ма, ствар ним пра ви ма на њи ма и има о ци ма тих пра -
ва, ко је су од ути ца ја на по дат ке ка та стра не по крет но сти
на ста ле по сли је по твр ђи ва ња ка та стра не по крет но сти, у
скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Члан 121.

(1) Про мје не у по ступ ку одр жа ва ња, у сми слу овог за -
ко на, про мје не су на не по крет но сти ма, ствар ним пра ви ма
на њи ма и има о ци ма тих пра ва на ста ле:

а) ди о бом, спа ја њем пар це ла, про мје ном гра ни ца пар -
це ла или ре а ли за ци јом про јек та пар це ла ци је,

б) из град њом, ре кон струк ци јом, до град њом, укла ња -
њем објек та и фор ми ра њем по себ них ди је ло ва објек та,

в) ре кон струк ци јом и до град њом по себ ног ди је ла
објек та, ди о бом или спа ја њем по себ них ди је ло ва објек та,

г) про мје ном на чи на ко ри шће ња објек та и по себ ног ди -
је ла објек та,

д) про мје ном вр сте и на чи на ко ри шће ња зе мљи шта,

ђ) утвр ђи ва њем и про мје ном кућ ног бро ја, као и про -
мје ном на зи ва ули це и тр га,

е) про мје ном гра ни ца, на зи ва и ма тич них бро је ва про -
стор них је ди ни ца,

ж) про мје ном ко ја се од но си на сти ца ње, пре нос, огра -
ни че ње и пре ста нак ствар ног пра ва на не по крет но сти ма и

з) про мје ном лич них, ста ту сних и дру гих по да та ка о
има о цу пра ва на не по крет но сти.

(2) Из гра ђе ним објек том, у сми слу овог за ко на, сма тра
се обје кат ко ји је ста вљен под кров или је ста вљен у функ -
ци ју за ко ју је на ми је њен.

(3) Не сма тра се про мје ном раз ли ка у по вр ши ни пар це -
ла и обје ка та на ста ла у по ступ ку пре во ђе ња по сто је ћег
ана лог ног ка та стар ског пла на у ди ги тал ни об лик, ако је у
про пи са ним гра ни ца ма.

Члан 122.

При ку пља ње по да та ка о на ста лим про мје на ма на не по -
крет но сти ма и из во ђе ње ра до ва на те ре ну из чла на 121. т.
а) до д) овог за ко на, као и об на вља ње гра ни ца пар це ле и
иден ти фи ка ци ју пар це ле, оба вља Упра ва или ге о дет ска ор -
га ни за ци ја.

Члан 123.

(1) У по ступ ку одр жа ва ња ка та стра не по крет но сти
уна пре ђу је се, на про пи са ни на чин, ква ли тет по да та ка по -
сто је ћег пре мје ра за од ре ђе ну не по крет ност.

(2) При ли ком уна пре ђе ња ква ли те та по да та ка мо же се
про ми је ни ти об лик и по вр ши на не по крет но сти у про пи са -
ним ври јед но сти ма.

Члан 124.

(1) Има лац пра ва на не по крет но сти ду жан је да у ро ку
од 30 да на од на стан ка про мје не под не се Упра ви за хтјев за
спрово ђе ње про мје не.

(2) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на има лац пра ва ду -
жан је до ста ви ти ис пра ву за упис ко ја је основ за упис про -
мје не, од но сно ис пра ве на осно ву ко јих се мо гу утвр ди ти
на ста ле про мје не на не по крет но сти ма.

(3) За про мје не за ко је је по треб но прет ход но из ве сти
ра до ве на те ре ну и при ку пи ти по дат ке о на ста лим про мје -
на ма, има лац пра ва ду жан је уз за хтјев из ста ва 1. овог чла -
на до ста ви ти из ја ву ге о дет ске ор га ни за ци је да при хва та

извр ше ње ра до ва на те ре ну, ако те ра до ве из во ди ге о дет ска
ор га ни за ци ја.

(4) За хтјев и из ја ва из ста ва 3. овог чла на под но се се на
обра сцу ко ји про пи су је Упра ва.

(5) Тро шко ве утвр ђи ва ња и спрово ђе ња про мје на сно -
си под но си лац за хтје ва.

Члан 125.

(1) Ге о дет ска ор га ни за ци ја је ду жна да, у ро ку од 30 да -
на од да на пре у зи ма ња по да та ка пре мје ра, до ста ви Упра ви
ела бо рат ге о дет ских ра до ва и за пи сник о из вр ше ном уви -
ђа ју.

(2) Ако се ра до ви из во де на осно ву уго во ра о из во ђе њу
ге о дет ских ра до ва, ге о дет ска ор га ни за ци ја је ду жна да ела -
бо рат ге о дет ских ра до ва до ста ви у ро ку утвр ђе ном уго во -
ром ко ји се до ста вља уз при ја ву ра до ва.

(3) Упра ва вр ши пре глед ела бо ра та ко ји об у хва та кон -
тро лу и про вје ру ква ли те та из ве де них ге о дет ских ра до ва и
при мје ну про пи са, стан дар да и тех нич ких нор ма ти ва.

(4) Ако ела бо рат не ма не до ста та ка, Упра ва овје ра ва и
при ма ела бо рат.

(5) Кад се у по ступ ку пре гле да ела бо ра та утвр де не до -
ста ци, за пи сни ком се на ла же ге о дет ској ор га ни за ци ји да у
оста вље ном ро ку от кло ни не до стат ке.

(6) Ако у оста вље ном ро ку не до ста ци ни су от кло ње ни,
Упра ва рје ше њем од би ја спрово ђе ње про мје не.

Члан 126.

(1) У ци љу обез бје ђе ња ажур но сти ка та стра не по крет -
но сти Упра ва по слу жбе ној ду жно сти пра ти про мје не на
не по крет но сти ма.

(2) Пра ће ње се вр ши упо ре ђи ва њем по да та ка ка та стра
не по крет но сти са по да ци ма до би је ним пе ри о дич ним сни -
ма њем те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске из ва зду ха или по да -
ци ма до би је ним дру гим ме то да ма и по ступ ци ма.

(3) Ре пу блич ки и дру ги ор га ни, пред у зе ћа, уста но ве и
дру ге ор га ни за ци је ду жни су до ста ви ти Упра ви ис пра ве
ко је су од ути ца ја на по дат ке о не по крет но сти ма и про -
стор ним је ди ни ца ма.

Члан 127.

(1) Кад се на не по крет но сти из во де гра ђе вин ски или
дру ги ра до ви ко ји мо гу оште ти ти или уни шти ти ге о дет ске
би ље ге или сма њи ти мо гућ ност њи хо вог ко ри шће ња, ин -
ве сти тор, од но сно из во ђач ра до ва ду жан је да, нај ка сни је
15 да на при је от по чи ња ња ра до ва, оба ви је сти о то ме Упра -
ву.

(2) Ако тре ба да се, усљед из во ђе ња ра до ва из ста ва 1.
овог чла на, по сто је ћа ге о дет ска би ље га из мје сти или уни -
шти или ако се усљед тих ра до ва сма њи мо гућ ност ње ног
ко ри шће ња, ин ве сти тор сно си све тро шко ве по ста вља ња
ге о дет ске би ље ге и од ре ђи ва ња ко ор ди на те тач ке.

(3) Има лац пра ва на не по крет но сти на чи јој се не по -
крет но сти на ла зе ге о дет ске би ље ге ду жан је да о сва ком
оште ће њу, уни ште њу, по мје ра њу или из мје шта њу би ље га
оба ви је сти Упра ву у ро ку од 15 да на од да на са зна ња о то -
ме.

14. По сту пак упи са про мје на на не по крет но сти ма и
ствар ним пра ви ма на њи ма

Члан 128.

(1) Упис у ка та стар не по крет но сти вр ши се по скра ће -
ном по ступ ку на осно ву при ло же них ис пра ва.

(2) У слу ча ју да се утвр ди да се на осно ву при ло же них
ис пра ва не мо же од лу чи ти о за хтје ву, мо же се спро ве сти
ис пит ни по сту пак (са слу ша ње стра на ка, уви ђај, вје шта че -
ње и дру го).

Члан 129.

Стран ке у по ступ ку упи са су:

а) ли це у чи ју ко рист се од лу чу је о упи су,

б) упи са ни прет ход ник и
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в) сва ко ли це ко је има прав ни ин те рес у по ступ ку упи -
са.

Члан 130.

(1) За хтјев за упис под но си се у пи са ном об ли ку.

(2) За хтјев мо же под ни је ти стран ка из чла на 129. овог
за ко на.

(3) Упис за јед нич ких пра ва мо же зах ти је ва ти би ло ко ји
од за јед ни ча ра у ко рист свих, на осно ву овје ре ног овла -
шће ња оста лих за јед ни ча ра.

(4) Ако се ра ди о упи су пра ва дје љи вих сра змјер но цје -
ли ни, сва ки има лац пра ва мо же зах ти је ва ти упис од го ва ра -
ју ћег ди је ла у сво ју ко рист, при че му ће се из вр ши ти упис
и у ко рист дру гих има ла ца пра ва.

Члан 131.

(1) За хтјев за упис пра ва у ка та стар не по крет но сти мо -
ра да са др жи:

а) пре зи ме, име и име јед ног ро ди те ља, адре су и је дин -
стве ни ма тич ни број гра ђа ни на, од но сно на зив, сје ди ште,
адре су и ма тич ни број под но си о ца за хтје ва,

б) на зив ка та стар ске оп шти не и озна че ње не по крет но -
сти за ко ју се тра жи упис, пре ма по да ци ма ка та стра не по -
крет но сти и

в) ствар но пра во или про мје ну за ко ју се зах ти је ва
упис.

(2) Уз за хтјев за упис у ка та стар не по крет но сти при ла -
жу се ис пра ве за упис у ори ги на лу, овје ре ном пре пи су или
овје ре ној ко пи ји.

(3) Ако за хтјев за упис ни је уре дан или ако уз за хтјев
ни су при ло же ни сви по треб ни до ка зи, под но си о цу за хтје -
ва за кључ ком се на ла же да у од ре ђе ном ро ку за хтјев уре ди,
од но сно при ло жи по треб не до ка зе, уз упо зо ре ње да ће, ако
не по сту пи та ко, за хтјев би ти од ба чен.

Члан 132.

(1) За од лу чи ва ње о осно ва но сти упи са мје ро дав но је
ста ње ка та стра не по крет но сти у тре нут ку ка да је за хтјев за
упис при мљен.

(2) Упра ва упи су је го ди ну, мје сец, дан, час и ми нут
при је ма за хтје ва за упис и исто вре ме но на не по крет но сти
на ко ју се од но си за хтјев упи су је као за би ље жбу ври је ме
при је ма и број за хтје ва.

(3) Ако је под не се но ви ше за хтје ва за упис на ис тој не -
по крет но сти, пр во се узи ма у по сту пак за хтјев ко ји је пр ви
при мљен.

(4) По ко нач ном рје ша ва њу ра ни јег за хтје ва, узи ма ју се
у по сту пак оста ли за хтје ви, пре ма ре до сли је ду при је ма.

Члан 133.

(1) За хтјев се усва ја и до зво ља ва упис ако су ис пу ње ни
усло ви про пи са ни овим за ко ном и ако је за хтјев у скла ду са
са др жа јем под не се не ис пра ве.

(2) Ако ни су ис пу ње ни усло ви за упис, за хтјев се од би -
ја.

(3) За хтјев за упис се од ба цу је као не до зво љен, ако је
по ис тој ства ри већ до ни је та ко нач на од лу ка или ако под -
но си лац за хтје ва не по сту пи по за кључ ку из чла на 131.
став 3. овог за ко на.

(4) О упи су се од лу чу је рје ше њем.

Члан 134.

(1) Рје ше ње о упи су у ка та стар не по крет но сти са др жи:
вр сту упи са, вр сту ствар ног пра ва, озна че ње не по крет но -
сти, по дат ке о ли цу у чи ју ко рист се вр ши упис, по дат ке о
упи са ном прет ход ни ку, по дат ке о ви си ни ад ми ни стра тив не
так се, на кна де за упис и дру ге слич не по дат ке.

(2) Рје ше ње о од би ја њу упи са у ка та стру не по крет но -
сти или од ба ци ва њу за хтје ва за упис са др жи: по дат ке о
зах ти је ва ној вр сти упи са, вр сти ствар ног пра ва, опи су не -
по крет но сти и ли цу чи ји се за хтјев од би ја, од но сно од ба -

цу је, са раз ло зи ма за од би ја ње упи са, од но сно од ба ци ва ње
за хтје ва, по дат ке о ви си ни ад ми ни стра тив не так се, на кна -
де за упис ко ја се вра ћа и дру ге слич не по дат ке.

(3) Рје ше ње из ст. 1. и 2. овог чла на до ста вља се стран -
ка ма у по ступ ку упи са.

Члан 135.

(1) Упис у ка та стар не по крет но сти вр ши се да ном до -
но ше ња рје ше ња ко јим је упис до зво љен, уз упис по слу -
жбе ној ду жно сти за би ље жбе ра ди чи ње ња ви дљи вим да
рје ше ње о упи су ни је пра во сна жно.

(2) Упис у ка та стар не по крет но сти вр ши се и на осно -
ву дру го сте пе ног рје ше ња ко јим се до зво ља ва упис или на
осно ву суд ске од лу ке из управ ног спо ра, да ном при је ма
дру го сте пе ног рје ше ња, од но сно суд ске од лу ке.

(3) Под упи сом у слу ча је ви ма из ст. 1. и 2. овог чла на
под ра зу ми је ва се и бри са ње пра ва на не по крет но сти, као и
бри са ње упи са из вр ше ног пр во сте пе ним рје ше њем ко је је
по ни ште но.

Члан 136.

(1) Про тив рје ше ња до не се ног у пр вом сте пе ну мо же
се из ја ви ти жал ба Упра ви у ро ку од осам да на од да на до -
ста вља ња рје ше ња.

(2) Стран ка се мо же од ре ћи од пра ва на жал бу и по ву -
ћи из ја вље ну жал бу из ја вом пред пр во сте пе ним ор га ном, а
из ја ва о од ри ца њу од пра ва на жал бу и из ја ва о по вла че њу
из ја вље не жал бе не мо же се опо зва ти.

Члан 137.

(1) До пра во сна жно сти рје ше ња до не се ног у пр вом
сте пе ну не ће се од лу чи ва ти по но вом за хтје ву за упис на
ис тој не по крет но сти.

(2) За би ље жба ра ди чи ње ња ви дљи вим да рје ше ње о
упи су ни је пра во сна жно бри ше се по слу жбе ној ду жно сти
да ном пра во сна жно сти тог рје ше ња.

Члан 138.

(1) Има лац пра ва мо же под ни је ти за хтјев за упис из мје -
не пр вен стве ног ре да упи са.

(2) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на до ста вља се са гла -
сност свих ли ца на чи ја пра ва би ути ца ла из мје на пр вен -
стве ног ре да.

(3) Ако не ма са гла сно сти свих ли ца на чи ја пра ва би
ути ца ла из мје на пр вен стве ног ре да, за хтјев за упис из мје -
не пр вен стве ног ре да упи са се од би ја.

Члан 139.

(1) Оро че ни упи си и упи си ко ји ма је ис те кла ва жност
бри шу се рје ше њем на за хтјев стран ке или по слу жбе ној
ду жно сти.

(2) Бри са ње за би ље жбе ра ди чи ње ња ви дљи вим да рје -
ше ње о упи су у ка та стар не по крет но сти, од но сно у ка та -
стар во до ва, ни је пра во сна жно вр ши се без до но ше ња рје -
ше ња о бри са њу.

15. Ис пра вља ње гре ша ка у одр жа ва њу 

ка та стра не по крет но сти

Члан 140.

(1) У по ступ ку одр жа ва ња ка та стра не по крет но сти
Упра ва по слу жбе ној ду жно сти или на за хтјев стран ке
испра вља све утвр ђе не гре шке, не до стат ке и про пу сте у
по да ци ма о не по крет но сти ма.

(2) Гре шке, не до ста ци и про пу сти о упи са ним ствар -
ним пра ви ма на не по крет но сти ма мо гу се ис пра ви ти без
вре мен ског огра ни че ња.

(3) О ис прав ци из ст. 1. и 2. овог чла на под руч на је ди -
ни ца или под руч на кан це ла ри ја Упра ве до но си рје ше ње,
про тив ко јег се мо же из ја ви ти жал ба Упра ви у ро ку од
осам да на од да на до ста вља ња рје ше ња.
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VII - КА ТА СТАР ВО ДО ВА

Члан 141.

(1) Ка та стар во до ва је основ ни ре ги стар о во до ви ма,
ствар ним пра ви ма на њи ма и има о ци ма тих пра ва.

(2) У ци љу осни ва ња ка та стра во до ва, ре пу блич ки и
дру ги ор га ни и ор га ни за ци је, при вред на дру штва, пред у зе -
ћа, дру га прав на ли ца, као и фи зич ка ли ца ду жни су омо гу -
ћи ти ко ри шће ње до ку мен та ци је о во до ви ма ко јом рас по ла -
жу.

Члан 142.

Ка та стар во до ва са сто ји се од:

а) ела бо ра та пре мје ра во до ва,

б) збир ке ис пра ва и

в) ба зе по да та ка ка та стра во до ва.

Члан 143.

(1) Ела бо рат пре мје ра во до ва је скуп до ку ме на та и по -
да та ка на ста лих у по ступ ку про јек то ва ња и ре а ли за ци је
пре мје ра во до ва и до ку мен та ци је о во до ви ма, ко јом рас по -
ла жу ре пу блич ки и дру ги ор га ни и ор га ни за ци је, при вред -
на дру штва, пред у зе ћа и дру га прав на ли ца, као и фи зич ка
ли ца, на осно ву ко јих се осни ва ка та стар во до ва.

(2) Ела бо рат пре мје ра во до ва чу ва се трај но.

Члан 144.

(1) Збир ка ис пра ва је скуп ис пра ва на осно ву ко јих су
из вр ше ни упис или бри са ње упи са на во до ви ма.

(2) Збир ка ис пра ва чу ва се трај но.

Члан 145.

(1) Ба за по да та ка ка та стра во до ва је скуп ге о про стор -
них и дру гих по да та ка о во до ви ма, ствар ним пра ви ма на
њи ма, има о ци ма тих пра ва и са др жи сље де ће те мат ске цје -
ли не:

а) во до вод на мре жа,

б) ка на ли за ци о на и дре на жна мре жа,

в) то пло вод на мре жа,

г) елек тро е нер гет ска мре жа,

д) те ле ко му ни ка ци о на мре жа,

ђ) наф то вод на мре жа,

е) га со вод на мре жа и

ж) за јед нич ки објек ти во до ва.

(2) Са др жај, на чин из ра де, одр жа ва ња, чу ва ња, ди стри -
бу ци је, раз мје не и за шти те по да та ка ка та стра во до ва, као
ди је ла ГИС Упра ве, про пи су је Упра ва.

Члан 146.

(1) Ка та стар ски план во до ва је при каз во до ва у рав ни
про јек ци је Ре пу бли ке Срп ске са упи са ним ко та ма и из да је
се на осно ву ба зе по да та ка ка та стра во до ва и ка та стра не -
по крет но сти у ди ги тал ном или ана лог ном об ли ку.

(2) Ка та стар ски план из ста ва 1. овог чла на из да је се у
про пи са ном фор ма ту, об ли ку и раз мје ри.

Члан 147.

Лист во до ва са др жи по дат ке о во до ви ма, ствар ним пра -
ви ма на њи ма има о ци ма тих пра ва и из да је се из ба зе по да -
та ка ка та стра во до ва и ка та стра не по крет но сти у про пи са -
ном об ли ку и са др жа ју.

1. Осни ва ње и одр жа ва ње ка та стра во до ва

Члан 148.

(1) Осни ва ње ка та стра во до ва је упис во до ва и ствар -
них пра ва на њи ма на осно ву по да та ка ела бо ра та пре мје ра
и збир ке ис пра ва.

(2) Упис у ка та стар во до ва вр ши под руч на је ди ни ца
или под руч на кан це ла ри ја Упра ве рје ше њем ко је до ста вља
има о цу пра ва на во ду.

(3) Про тив рје ше ња из ста ва 2. овог чла на мо же се изја -
ви ти жал ба Упра ви у ро ку од осам да на од да на до ста вља -
ња рје ше ња.

(4) У по гле ду упи са ствар них пра ва на во до ви ма при -
мје њу ју се од ред бе овог за ко на ко је се од но се на упис
ствар них пра ва на објек ту у ка та стру не по крет но сти.

Члан 149.

(1) Одр жа ва ње ка та стра во до ва је спрово ђе ње про мје на
у ка та стру во до ва на ста лих из град њом, ре кон струк ци јом и
укла ња њем по сто је ћег во да или пре стан ком ко ри шће ња
по сто је ћег во да, као и спрово ђе ње про мје на ко је се од но се
на сти ца ње, пре нос, огра ни че ње и пре ста нак ствар ног пра -
ва.

(2) При ку пља ње по да та ка о на ста лим про мје на ма на
во до ви ма и из во ђе ње ге о дет ских ра до ва на те ре ну оба вља
под руч на је ди ни ца или под руч на кан це ла ри ја Упра ве или
ге о дет ска ор га ни за ци ја.

(3) У по ступ ку спрово ђе ња про мје на у ка та стру во до ва
мо же се на про пи са ни на чин уна при је ди ти ква ли тет по да -
та ка по сто је ћег пре мје ра за од ре ђе ни вод.

Члан 150.

(1) Има лац пра ва на во ду и ин ве сти тор ду жни су да у
ро ку од 15 да на од да на на стан ка про мје не на во ду под не -
су за хтјев за спрово ђе ње про мје не.

(2) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на, има лац пра ва ду -
жан је до ста ви ти ис пра ву за упис ко ја је основ за упис про -
мје не, од но сно ис пра ве на осно ву ко јих се мо гу утвр ди ти
на ста ле про мје не на во до ви ма.

(3) За про мје не за ко је је по треб но прет ход но из ве сти
ра до ве на те ре ну и при ку пи ти по дат ке о на ста лим про мје -
на ма има лац пра ва ду жан је, уз за хтјев из ста ва 1. овог чла -
на, до ста ви ти и из ја ву ге о дет ске ор га ни за ци је да при хва та
из вр ше ње ра до ва на те ре ну, ако је ге о дет ска ор га ни за ци ја
из во ђач тих ра до ва.

(4) Под зем ни во до ви не сми ју се за тр па ти при је не го
што се из вр ши ге о дет ско мје ре ње и при ку пља ње по да та ка
о во до ви ма.

(5) За хтјев и из ја ва из ста ва 3. овог чла на под но се се на
про пи са ном обра сцу.

(6) Има лац пра ва на во ду ду жан је да у ро ку од пет го -
ди на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на обез би је ди ге о -
дет ско сни ма ње во до ва по ло же них и за тр па них при је сту -
па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 151.

(1) Ге о дет ска ор га ни за ци ја је ду жна да у ро ку од 30 да -
на од да на пре у зи ма ња по да та ка пре мје ра до ста ви под руч -
ној је ди ни ци или под руч ној кан це ла ри ји Упра ве ела бо рат
ге о дет ских ра до ва.

(2) Ако се ра до ви из во де на осно ву уго во ра, ге о дет ска
ор га ни за ци ја је ду жна да ела бо рат ге о дет ских ра до ва до -
ста ви у ро ку утвр ђе ном уго во ром ко ји се до ста вља уз при -
ја ву ра до ва.

(3) Упра ва вр ши пре глед ела бо ра та ко ји об у хва та кон -
тро лу и про вје ру ква ли те та из во ђе ња ге о дет ских ра до ва и
при мје ну про пи са, стан дар да и тех нич ких нор ма ти ва.

(4) Ако ела бо рат не ма не до ста та ка, под руч на је ди ни ца
или под руч на кан це ла ри ја Упра ве овје ра ва и при ма ела бо -
рат, о че му из да је по твр ду ге о дет ској ор га ни за ци ји.

(5) У слу ча ју да се у по ступ ку пре гле да ела бо ра та утвр -
де не до ста ци, за пи сни ком се на ла же ге о дет ској ор га ни за -
ци ји да у оста вље ном ро ку от кло ни не до стат ке.

(6) Ако у оста вље ном ро ку не до ста ци ни су от кло ње ни,
под руч на је ди ни ца или под руч на кан це ла ри ја Упра ве рје -
ше њем од би ја спрово ђе ње про мје не.

(7) Про тив рје ше ња из ста ва 6. овог чла на мо же се изја -
ви ти жал ба Упра ви у ро ку од осам да на од да на до ста вља -
ња рје ше ња има о цу пра ва на во ду.
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VI II - ТО ПО ГРАФ СКО-КАР ТО ГРАФ СКА ДЈЕ ЛАТ НОСТ

Члан 152.

(1) По да ци то по граф ског пре мје ра и по да ци из дру гих
из во ра во де се у то по граф ско-кар то граф ској ба зи по да та ка,
ко ја са др жи сље де ће те мат ске цје ли не:

а) објек ти,

б) са о бра ћај на мре жа,

в) хи дро гра фи ја,

г) на чин ко ри шће ња зе мљи шта,

д) ге о граф ска и дру га име на,

ђ) ди ги тал ни мо дел те ре на и

е) ди ги тал ни ор то фо то.

(2) За по тре бе ажу ри ра ња то по граф ско-кар то граф ске
ба зе по да та ка из ста ва 1. овог чла на вр ши се пе ри о дич но
сни ма ње из ва зду ха те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске и при ку -
пља ње по да та ка дру гим ме то да ма и по ступ ци ма.

(3) Пе ри о дич но сни ма ње из ва зду ха те ри то ри је Ре пу -
бли ке Срп ске Упра ва спро во ди нај ма ње јед ном у пет го ди -
на.

(4) Са др жај, на чин из ра де, одр жа ва ња, чу ва ња, ди стри -
бу ци је, раз мје не и за шти те по да та ка то по граф ско-кар то -
граф ске ба зе по да та ка, као ди је ла ГИС Упра ве, про пи су је
Упра ва.

Члан 153.

(1) На осно ву по да та ка то по граф ско-кар то граф ске ба зе
по да та ка, Упра ва из ра ђу је основ ну кар ту Ре пу бли ке Срп -
ске раз мје ре 1 : 5000 и 1 : 10000.

(2) По ред кар те из ста ва 1. овог чла на, Упра ва из ра ђу је
и то по граф ске, те мат ске и пре глед не кар те у сит ни јим ра -
змје ра ма и ор то фо то кар те као осно в за пла ни ра ње, те мат -
ску об ра ду, гра фич ко при ка зи ва ње, во ђе ње ста ти сти ке и за
дру ге по тре бе.

(3) Кар те из ст. 1. и 2. овог чла на при ка зу ју се у ди ги -
тал ном и ана лог ном об ли ку у си сте му не пре кид ног ни за
ли сто ва ка ра та за те ри то ри ју Ре пу бли ке Срп ске, од но сно
за иза бра но под руч је.

Члан 154.

Ди ги тал ни ор то фо то и ди ги тал ни мо дел те ре на из ра ђу -
ју се за по тре бе ГИС Упра ве и ИГ ПРС, као и за по тре бе
фор ми ра ња основ ног то по граф ског мо де ла и из ра де основ -
не кар те Ре пу бли ке Срп ске и оста лих ка ра та.

Члан 155.

(1) Кар то граф ске пу бли ка ци је у сми слу овог за ко на су:
основ на кар та Ре пу бли ке Срп ске; ди ги тал ни ор то фо то; ди -
ги тал ни мо дел те ре на; сним ци из ва зду ха; то по граф ске,
пре глед не, те мат ске и дру ге кар те и пла но ви те ри то ри је Ре -
пу бли ке Срп ске или ње ног ди је ла; атла си, ал бу ми и ка та -
ло зи ка ра та свих вр ста и из да ња; пре глед ни ли сто ви ка ра -
та и пла но ва; ди ги тал ни по да ци и ба зе по да та ка о про сто -
ру.

(2) Кар то граф ске пу бли ка ци је из ста ва 1. овог чла на из -
да ју се и мо гу се ста ви ти у про мет уз прет ход но при ба вље -
ну са гла сност Упра ве.

(3) У по ступ ку из да ва ња са гла сно сти Упра ва про вје ра -
ва из вор по да та ка ко ри шће них за из ра ду кар то граф ске пу -
бли ка ци је, при мје ну про пи са и аде кват ност при ка за под -
руч ја.

IX - ГЕ О ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ РЕ ПУ БЛИЧ КЕ
УПРА ВЕ ЗА ГЕ О ДЕТ СКЕ И ИМО ВИН СКО-ПРАВ НЕ

ПО СЛО ВЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 156.

(1) Упра ва ор га ни зу је оба вља ње по сло ва ко ји се од но -
се на из град њу, раз вој, про јек то ва ње и ре а ли за ци ју ГИС
Упра ве, као под си сте ма ин те грал ног Ин фор ма ци о ног си -
сте ма Ре пу бли ке Срп ске и елек трон ске Вла де.

(2) Ин фор ма ци о ни си стем из ста ва 1. овог чла на чи ни
је дан од под си сте ма Ин фор ма ци о ног си сте ма Ре пу бли ке
Срп ске из ра ђе них и по ве за них на за јед нич ким осно вима.

(3) ГИС Упра ве са сто ји се од под си сте ма ко ји са др же
по дат ке и сер ви се по да та ка: основ них ге о дет ских ра до ва,
ка та стра не по крет но сти и дру гих еви ден ци ја о не по крет -
но сти ма, ка та стра во до ва, Цен трал ног адре сног ре ги стра,
ре ги стра про стор них је ди ни ца, то по граф ско-кар то граф -
ских по да та ка Ре пу бли ке Срп ске, над зо ра над вр ше њем
по сло ва у над ле жно сти Упра ве, управ них функ ци ја, упра -
вљач ких и по слов них функ ци ја и по др шке по сло ва њу, ИГ -
ПРС, ре ги стра ге о граф ских име на, ге о пор та ла Упра ве, ар -
хи ва до ку мен та ци је, као и дру гих по да та ка у скла ду са чла -
ном 10. овог за ко на.

(4) Упра ва до но си про пи се ко ји ма се бли же уре ђу је на -
чин функ ци о ни са ња ГИС Упра ве (де фи ни ци је, стан дар де,
кла си фи ка ци је, но мен кла ту ре, ко ди ра ње, тех нич ка об ра да,
ис ка зи ва ње по да та ка и слич но), као и обез бје ђи ва ње за -
шти те по да та ка.

Члан 157.

ГИС Упра ве обез бје ђу је при ку пља ње, упра вља ње,
одржа ва ње, при ступ и ко ри шће ње под си сте ма из чла на
160. овог за ко на на прин ци пи ма:

а) во ђе ња по да та ка на јед ном ре фе рент ном мје сту и
омо гу ћа ва ња при сту па и раз мје не на раз ли чи тим ни во и ма
у окви ру Упра ве,

б) во ђе ња као ме та по да та ка ин фор ма ци ја о по да ци ма и
сер ви си ма ко је опи су ју и омо гу ћа ва ју њи хо во про на ла же -
ње,

в) де фи ни са ња по да та ка и сер ви са, по шту ју ћи стан дар -
де Ре пу бли ке Срп ске и ме ђу на род не стан дар де,

г) омо гу ћа ва ња ко ри сни ци ма из ван Упра ве при ступ ја -
сно при ка за ним по да ци ма пре ко веб сер ви са,

д) омо гу ћа ва ња из да ва ња до ку ме на та у елек трон ском
или дру гом об ли ку,

ђ) обез бје ђе ња услу га елек трон ског по слов ног про ме та
за ко ри шће ње по да та ка и сер ви са ко ји зах ти је ва ју нов ча ну
на кна ду и

е) обез бје ђи ва ња мје ра за шти те ин фор ма ци о ног си сте -
ма у свим фа за ма функ ци о ни са ња.

X - ИН ФРА СТРУК ТУ РА ГЕ О ПРО СТОР НИХ 
ПО ДА ТА КА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 158.

(1) ИГ ПРС од но си се на ди ги тал не ге о по дат ке и од го -
ва ра ју ће сер ви се ге о по да та ка за те ри то ри ју Ре пу бли ке
Срп ске ко ји су у над ле жно сти:

а) ор га на и ор га ни за ци ја ре пу блич ке упра ве,

б) ор га на ло кал не са мо у пра ве,

в) јав них пред у зе ћа,

г) прав них ли ца ко ји ма је по вје ре но упра вља ње ге о по -
да ци ма и

д) прав них ли ца ко ја ко ри сте по дат ке и сер ви се об у хва -
ће не ИГ ПРС и ко ја пру жа ју услу ге јав них сер ви са на осно -
ву тих ге о по да та ка.

(2) Ор га ни, јав на пред у зе ћа и прав на ли ца из ста ва 1.
овог чла на су су бјек ти ИГ ПРС.

Члан 159.

(1) Осни ва ње ИГ ПРС об у хва та:

а) фор ми ра ње ме та по да та ка за ску по ве и сер ви се ге о -
по да та ка,

б) фор ми ра ње ску по ва ге о по да та ка и ба зе ге о по да та ка,

в) фор ми ра ње сер ви са ге о по да та ка и

г) тех но ло ги ју умре жа ва ња.

(2) Одр жа ва ње ИГ ПРС под ра зу ми је ва ажу ри ра ње по -
да та ка из ста ва 1. т. а) и б) овог чла на и обез бје ђи ва ње
функ ци о ни са ња сер ви са и тех но ло ги ја из ста ва 1. т. в) и г)
овог чла на.
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(3) Осни ва ње и одр жа ва ње ге о по да та ка ИГ ПРС у над -
ле жно сти је су бје ка та ИГ ПРС.

(4) За ко ри шће ње ге о по да та ка за кљу чу ју се спо ра зу ми
о раз мје ни, при сту пу и ко ри шће њу ге о по да та ка из ме ђу су -
бје ка та ИГ ПРС, а за ње го во функ ци о ни са ње утвр ђу ју се
ме ха ни зми ко ор ди на ци је и над зо ра над про це си ма и про -
це ду ра ма осни ва ња и ко ри шће ња ге о по да та ка.

(5) ИГ ПРС се осни ва и одр жа ва у скла ду са Ди рек ти -
вом Европ ске уни је - In fra struc tu re for Spa tial In for ma tion in
the Euro pean Com mu nity - IN SPI RE и дру гим стан дар ди ма.

Члан 160.

(1) ИГ ПРС са др жи ме та по дат ке, сер ви се и ску по ве ге -
о по да та ка:

а) ГИС Упра ве,

б) о за шти ти жи вот не сре ди не,

в) о про стор но-план ским до ку мен ти ма,

г) о са о бра ћај ним и те ле ко му ни ка ци о ним мре жа ма,

д) о ми не рал ним си ро ви на ма и енер гет ским из во ри ма,

ђ) о ре жи му во да,

е) о за шти ће ним не по крет ним кул тур ним до бри ма,

ж) о про сто ри ма од зна ча ја за раз вој ту ри зма и ту ри -
стич ким мје сти ма,

з) о ге о ло ги ји, ге о фи зи ци, ме те о ро ло ги ји, по љо при вре -
ди и пе до ло ги ји,

и) о де мо гра фи ји и здра вљу и

ј) о ин ду стриј ским и про из вод ним ка па ци те ти ма.

(2) На осно ву ску по ва ге о по да та ка из ста ва 1. овог чла -
на фор ми ра ју се те ме ИГ ПРС.

Члан 161.

(1) Ме та по да ци су ин фор ма ци је о:

а) ску по ви ма и сер ви си ма ге о по да та ка,

б) ускла ђе но сти ге о по да та ка са про пи са ним нор ма ма,

в) усло ви ма при сту па и ко ри шће ња ску по ва и сер ви са
ге о по да та ка,

г) ква ли те ту и ажур но сти ску по ва ге о по да та ка,

д) ор га ни ма, ор га ни за ци ја ма, јав ним пред у зе ћи ма или
прав ним ли ци ма од го вор ним за осни ва ње, одр жа ва ње,
при ступ, раз мје ну и ко ри шће ње ску по ва и сер ви са ге о по -
да та ка и

ђ) ску по ви ма ге о по да та ка ко ји ма је при ступ огра ни чен
и раз ло ге огра ни че ња.

(2) Су бјек ти ИГ ПРС ду жни су да обез би је де опи се ску -
по ва ге о по да та ка и сер ви са у об ли ку ме та по да та ка.

Члан 162.

(1) Ску по ви и сер ви си ге о по да та ка об у хва ће ни ИГ ПРС
фор ми ра ју се та ко да су ускла ђе ни са нор ма ма и про то ко -
ли ма за раз мје ну ге о по да та ка.

(2) Сер ви си ге о по да та ка тре ба да омо гу ће про на ла же -
ње, при ступ и пре у зи ма ње по да та ка, као и по ве зи ва ње са
дру гим сер ви си ма ге о по да та ка.

(3) Ко ри шће ње ску по ва и сер ви са ге о по да та ка од стра -
не су бје ка та и ко ри сни ка вр ши се у скла ду са пра ви ма при -
сту па и про пи са ним на кна да ма.

Члан 163.

(1) Упра ва осни ва, одр жа ва и упра вља ге о пор та лом
ИГ ПРС.

(2) Пре ко ге о пор та ла ИГ ПРС Упра ва одр жа ва јав ни
сер вис ме та по да та ка и обез бје ђу је су бјек ти ма и ко ри сни -
ци ма по ве зи ва ње са дру гим сер ви си ма укљу че ним у ИГ -
ПРС, као и про на ла же ње, при ступ и ко ри шће ње ге о по да та -
ка ИГ ПРС.

Члан 164.

Јав ни при ступ ску по ви ма и сер ви си ма ге о по да та ка мо -
же би ти огра ни чен ако би та кав при ступ не по вољ но ути -
цао на:

а) по вјер љи вост по сту па ка јав них ин сти ту ци ја ако је
по вјер љи вост про пи са на за ко ном,

б) ме ђу на род не од но се, јав ну си гур ност и од бра ну,

в) во ђе ње суд ских по сту па ка, спо соб ност по је дин ца да
има пра ви чан по сту пак или спо соб ност над ле жног ор га на
да спро во де ис тра гу кри вич не или пре кр шај не при ро де,

г) по вјер љи вост ко мер ци јал них, ин ду стриј ских, ста ти -
стич ких и по ре ских ин фор ма ци ја, ако је та ква по вјер љи -
вост про пи са на за ко ном,

д) пра ва ин те лек ту ал не сво ји не,

ђ) по вјер љи вост лич них по да та ка или до си јеа ко ји се
од но се на фи зич ко ли це, ако то ли це ни је да ло при ста нак
за от кри ва ње ин фор ма ци ја, а та кав при ста нак је про пи сан
за ко ном и

е) за шти ту жи вот не сре ди не на ко ју се ин фор ма ци је од -
но се.

Члан 165.

(1) Ор га ни ИГ ПРС су Са вјет ИГ ПРС и рад не гру пе
ИГПРС.

(2) Са вјет ИГ ПРС чи ни де сет чла но ва од ко јих је је дан
пред сјед ник Са вје та, а име ну је их и ра зр је ша ва Вла да.

(3) У Са вјет ИГ ПРС Вла да име ну је по јед ног пред став -
ни ка:

а) Упра ве (пред сјед ник),

б) ми ни стар ства над ле жног за про стор но уре ђе ње, гра -
ђе ви нар ство и еко ло ги ју,

в) ми ни стар ства над ле жног за по сло ве упра ве и ло кал -
не са мо у пра ве,

г) ми ни стар ства над ле жног за на у ку и тех но ло ги ју,

д) ми ни стар ства над ле жног за са о бра ћај и ве зе,

ђ) ми ни стар ства над ле жног за по сло ве уну тра шњих
по сло ва,

е) ми ни стар ства над ле жног за ин ду стри ју и енер ге ти ку,

ж) ми ни стар ства над ле жног за по сло ве по љо при вре де,
шу мар ства и во до при вре де,

з) ми ни стар ства над ле жног за фи нан си је и

и) ор га на упра ве над ле жног за по сло ве ста ти сти ке.

(4) Чла но ви Са вје та ИГ ПРС име ну ју се на рок од пет
го ди на.

Члан 166.

Са вјет ИГ ПРС:

а) пред ла же Вла ди су бјек те, кри те ри ју ме и нор ме за
осни ва ње и одр жа ва ње ИГ ПРС, сред њо роч ни про грам ра -
до ва, из во ре и на чин фи нан си ра ња ИГ ПРС,

б) од ре ђу је од го вор ног су бјек та за од ре ђе ну те му
ИГПРС,

в) ускла ђу је ак тив но сти су бје ка та ИГ ПРС,

г) вр ши кон тро лу осни ва ња и функ ци о ни са ња ИГ ПРС,

д) до но си по слов ник ко јим уре ђу је свој рад,

ђ) фор ми ра рад не гру пе ИГ ПРС за оба вља ње од ре ђе -
них струч них по сло ва и

е) из вје шта ва Вла ду, су бјек те ИГ ПРС и јав ност о ак -
тив но сти ма ве за ним за осни ва ње и функ ци о ни са ње
ИГПРС.

XI - ГЕ О ДЕТ СКИ РА ДО ВИ У ИН ЖИ ЊЕР СКО-
ТЕХ НИЧ КИМ ОБЛА СТИ МА

Члан 167.

Ин жи њер ско-тех нич ке обла сти у сми слу овог за ко на
су: про стор но пла ни ра ње, ур ба ни зам, гра ђе ви нар ство, ар -
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хи тек ту ра, са о бра ћај, ру дар ство, енер ге ти ка, по љо при вре -
да, во до при вре да, шу мар ство, ма шин ство, ге о ло ги ја и дру -
ге обла сти.

Члан 168.

(1) Ге о дет ски ра до ви у ин жи њер ско-тех нич ким обла -
сти ма у сми слу овог за ко на су из ра да тех нич ке до ку мен та -
ци је, из во ђе ње и тех нич ка кон тро ла над из во ђе њем ге о дет -
ских ра до ва у ин жи њер ско-тех нич ким обла сти ма за ко је је
пред ви ђе на из ра да тех нич ке до ку мен та ци је.

(2) Тех нич ка до ку мен та ци ја за из во ђе ње ге о дет ских ра -
до ва из ра ђу је се са гла сно вр сти тех нич ке до ку мен та ци је у
ин жи њер ско-тех нич кој обла сти.

(3) Из во ђе ње ге о дет ских ра до ва у ин жи њер ско-тех нич -
ким обла сти ма су:

а) из ра да ге о дет ских под ло га за по тре бе ра зних вр ста
про је ка та у ин жи њер ско-тех нич ким обла сти ма,

б) ге о дет ско мје ре ње у то ку ре а ли за ци је про јек та,

в) ге о дет ско мје ре ње из ве де ног ста ња и

г) ге о дет ско мје ре ње у ци љу пра ће ња тла, ис кол че ња и
пра ће ња обје ка та у то ку град ње и упо тре бе.

Члан 169.

(1) Ге о дет ске под ло ге из чла на 168. став 3. тач ка а) овог
за ко на су:

а) ди ги тал ни то по граф ски пла но ви,

б) ди ги тал ни ор то фо то,

в) ди ги тал ни мо дел те ре на и

г) ди ги тал не под ло ге зах ти је ва ног са др жа ја.

(2) По ред ге о дет ских под ло га из ста ва 1. овог чла на, за
по тре бе ра зних вр ста про је ка та у ин жи њер ско-тех нич ким
обла сти ма, ко ри сте се и из во ди из ба зе по да та ка ГИС Упра -
ве (ка та стар ски план, ка та стар ски план во до ва, основ на
кар та Ре пу бли ке Срп ске, оста ле кар те и дру ги из во ди).

Члан 170.

(1) Из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и из во ђе ње ра до ва
из чла на 168. став 3. тач ка а) овог за ко на оба вља Упра ва
или ге о дет ска ор га ни за ци ја.

(2) Из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је, из во ђе ње ра до ва
на осно ву тех нич ке до ку мен та ци је и тех нич ки над зор над
из во ђе њем ге о дет ских ра до ва из чла на 168. став 3. т. б) до
г) овог за ко на оба вља ју прав на ли ца ко ја су ре ги стро ва на
код над ле жног ор га на за ту вр сту ра до ва и има ју нај ма ње
јед ног за по сле ног ге о дет ске стру ке са од го ва ра ју ћом ли -
цен цом.

(3) Струч ни над зор над из во ђе њем ра до ва из чла на 169.
став 1. т. од а) до в) овог за ко на и њи хо ву овје ру вр ши
Упра ва.

(4) Из во де из ба зе по да та ка ка та стар ско-ин фор ма ци о -
ног си сте ма из да је и овје ра ва Упра ва.

XII - ЧУ ВА ЊЕ, УВИД, ИЗ ДА ВА ЊЕ И НА КНА ДА ЗА
КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПО ДА ТА КА И ПРУ ЖА ЊЕ УСЛУ ГА

Члан 171.

Ори ги нал не и пе ри о дич не ко пи је ба за по да та ка основ -
них ге о дет ских ра до ва, ка та стра не по крет но сти, ка та стра
во до ва, то по граф ско-кар то граф ске ба зе, као и до ку мен та -
ци ју у ана лог ном об ли ку чу ва Упра ва.

Члан 172.

(1) Увид у по дат ке ГИС Упра ве и до ку мен та ци ју у ана -
лог ном об ли ку мо же се из вр ши ти не по сред но у про сто ри -
ја ма Упра ве или пу тем ин тер не та.

(2) Из ГИС Упра ве и до ку мен та ци је у ана лог ном об ли -
ку из да ју се по да ци, увје ре ња, по твр де, из вје шта ји и
испра  ве у про пи са ној фор ми.

(3) Лист не по крет но сти из чла на 70. став 3. овог за ко -
на из да је се има о цу пра ва, ли цу ко је до ка же прав ни ин те -
рес и ре пу блич ком и дру гом ор га ну за во ђе ње по ступ ка по -
кре ну тог по слу жбе ној ду жно сти из ње го ве над ле жно сти.

(4) Пре пи си и ко пи је ори ги нал них по да та ка пре мје ра
мо гу се из да ва ти ре пу блич ким и дру гим ор га ни ма и ор га -
ни за ци ја ма, је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, ге о дет ским
ор га ни за ци ја ма и суд ским вје шта ци ма.

(5) О да ва њу по да та ка из ста ва 4. овог чла на од лу чу је
Упра ва.

Члан 173.

(1) За ко ри шће ње по да та ка и за услу ге ко је пру жа Упра -
ва пла ћа се на кна да у скла ду са по себ ним за ко ном.

(2) Ви си ну на кна де за ко ри шће ње по да та ка и пру жа ња
услу га из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је Вла да на при је длог
Упра ве.

(3) Под услу га ма Упра ве сма тра ју се те рен ски и кан це -
ла риј ски по сло ви из над ле жно сти Упра ве.

(4) Сред ства од на кна да из ста ва 1. овог чла на су на -
мјен ска сред ства Упра ве и ко ри сте се у скла ду са по себ ним
за ко ном.

Члан 174.

(1) Об ве зник на кна де за ко ри шће ње по да та ка је под но -
си лац за хтје ва.

(2) Об ве зник на кна де за пру жа ње услу га (по за хтје ву
или по слу жбе ној ду жно сти) је под но си лац за хтје ва, од но -
сно ли це у чи ју се ко рист спрово ди про мје на.

XI II - СТРУЧ НИ НАД ЗОР

Члан 175.

(1) По ред по сло ва из чла на 29. овог за ко на, струч ни
над зор об у хва та и над зор над по сло ви ма из над ле жно сти
Упра ве и над ра дом ге о дет ских ор га ни за ци ја.

(2) Струч ни над зор вр ши Упра ва пу тем ли ца овла шће -
них за вр ше ње тог над зо ра.

(3) У вр ше њу струч ног над зо ра Упра ва пу тем ли ца
овла шће них за вр ше ње тог над зо ра про вје ра ва да ли:

а) се по сло ви из над ле жно сти Упра ве вр ше у скла ду са
про пи си ма и ва же ћим стан дар ди ма,

б) ге о дет ска ор га ни за ци ја ко ја из во ди ге о дет ске ра до ве,
од но сно из ра ђу је тех нич ку до ку мен та ци ју, ис пу ња ва про -
пи са не усло ве,

в) ли це ко је из во ди ге о дет ске ра до ве ис пу ња ва про пи -
са не усло ве,

г) су ге о дет ски ра до ви из вр ше ни у скла ду са за ко ном,
про пи са ним стан дар ди ма, тех нич ким нор ма ти ви ма и нор -
ма ма ква ли те та,

д) ге о дет ска ор га ни за ци ја во ди днев ник ра до ва на про -
пи са ни на чин и

ђ) је ге о дет ска ор га ни за ци ја от кло ни ла утвр ђе не не до -
стат ке у од ре ђе ном ро ку.

(4) Струч ни над зор се оба вља у про сто ри ја ма ге о дет -
ске ор га ни за ци је, на те ре ну у то ку из во ђе ња ге о дет ских ра -
до ва, у про сто ри ја ма Упра ве или ин ве сти то ра.

Члан 176.

(1) У вр ше њу струч ног над зо ра ли це овла шће но за вр -
ше ње тог над зо ра ду жно је да:

а) за пи сни ком од ре ди рок за от кла ња ње утвр ђе не не -
пра вил но сти, ако утвр ди да ге о дет ска ор га ни за ци ја не
испу ња ва про пи са не усло ве за из во ђе ње ге о дет ских ра до -
ва или из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је,

б) за пи сни ком утвр ди да не пра вил ност ни је от кло ње на
у оста вље ном ро ку и пред ло жи Упра ви до но ше ње рје ше ња
о за бра ни ге о дет ској ор га ни за ци ји да ље из во ђе ње ге о дет -
ских ра до ва,

в) за пи сни ком утвр ди да ли це ко је из во ди ге о дет ске ра -
до ве не ис пу ња ва про пи са не усло ве за оба вља ње тих ра до -
ва и пред ло жи Упра ви до но ше ње рје ше ња о за бра ни том
ли цу да ље из во ђе ње ге о дет ских ра до ва,

г) за пи сни ком на ло жи пред у зи ма ње мје ра за от кла ња -
ње уоче них не до ста та ка, ако утвр ди да из вр ше ни ге о дет -
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ски ра до ви не од го ва ра ју про пи си ма, стан дар ди ма, тех нич -
ким нор ма ти ви ма и нор ма ма ква ли те та, а ако се ове мје ре
у утвр ђе ном ро ку не пре ду зму, пред ло жи Упра ви до но ше -
ње рје ше ња о об у ста ви ге о дет ских ра до ва и

д) пред у зи ма дру ге мје ре утвр ђе не за ко ном.

(2) За за бра ну из во ђе ња и об у ста ву ге о дет ских ра до ва
из ста ва 1. овог чла на Упра ва до но си рје ше ње.

(3) Про тив рје ше ња Упра ве не мо же се из ја ви ти жал ба,
али се мо же по кре ну ти управ ни спор пред над ле жним су -
дом.

(4) По кре та ње управ ног спо ра про тив рје ше ња Упра ве
не од ла же из вр ше ње рје ше ња.

Члан 177.

(1) Ако у по ступ ку вр ше ња струч ног над зо ра ли це
овла шће но за вр ше ње тог над зо ра утвр ди да су се сте кли
усло ви за од у зи ма ње ли цен це ге о дет ској ор га ни за ци ји, о
то ме са чи ња ва за пи сник ко ји са др жи и при је длог Упра ви
да до не се рје ше ње о од у зи ма њу ли цен це за рад ге о дет ске
ор га ни за ци је, од но сно рје ше ње о од у зи ма њу ге о дет ске ли -
цен це од го вор ном ли цу у ге о дет ској ор га ни за ци ји, у скла -
ду са чл. 19. и 20. овог за ко на.

(2) Ако у вр ше њу струч ног над зо ра утвр ди да је учи -
њен пре кр шај, ли це овла шће но за вр ше ње струч ног над зо -
ра, у скла ду са За ко ном о пре кр ша ји ма, из да је пре кр шај ни
на лог, од но сно под но си над ле жном су ду за хтјев за по кре -
та ње пре кр шај ног по ступ ка.

Члан 178.

(1) По сло ве струч ног над зо ра мо же оба вља ти ли це ге -
о дет ске стру ке са основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма -
ње че ти ри го ди не, ди плом ским ака дем ским сту ди ја ма - ма -
стер или спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма, по ло -
же ним струч ним ис пи том за рад у ор га ни ма др жав не упра -
ве и рад ним ис ку ством у ге о дет ској стру ци нај ма ње пет го -
ди на, ра чу на ју ћи од за вр шет ка сту ди ја.

(2) Струч ни над зор над управ ним по сло ви ма мо же оба -
вља ти ли це прав не стру ке са основ ним сту ди ја ма у тра ја -
њу од нај ма ње че ти ри го ди не, ди плом ским ака дем ским
сту ди ја ма - ма стер или спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту -
ди ја ма, по ло же ним струч ним ис пи том за рад у ор га ни ма
др жав не упра ве и рад ним ис ку ством у прав ној стру ци нај -
ма ње пет го ди на, ра чу на ју ћи од за вр шет ка сту ди ја.

XIV - ОВЛА ШЋЕ ЊЕ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ 
ПОД ЗА КОН СКИХ АКА ТА

Члан 179.

Ди рек тор Упра ве про пи су је:

а) са др жај и на чин ра да код из ра де и кон тро ле тех нич -
ке до ку мен та ци је за из во ђе ње ге о дет ских ра до ва и вр ше ње
струч ног над зо ра,

б) са др жај и на чин во ђе ња днев ни ка ра до ва,

в) из да ва ње и од у зи ма ње овла шће ња за сни ма ње из ва -
зду шног про сто ра те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске,

г) до би ја ње и пре ста нак ва же ња ли цен це за рад ге о дет -
ске ор га ни за ци је, ге о дет ске ли цен це, во ђе ње еви ден ци је о
ли цен ца ма, са др жај и об лик пе ча та, ге о дет ске ли цен це и
ле ги ти ма ци је за иден ти фи ка ци ју,

д) тех нич ке нор ма ти ве, ме то де и на чин ра да код из во -
ђе ња основ них ге о дет ских ра до ва,

ђ) тех нич ке нор ма ти ве, ме то де и на чин ра да ко ји се
при мје њу ју у ка та стар ском пре мје ру,

е) на чин и по сту пак ка та стар ског кла си ра ња и бо ни ти -
ра ња зе мљи шта,

ж) тех нич ке нор ма ти ве, ме то де и на чин ра да код осни -
ва ња, об но ве и одр жа ва ња ка та стра не по крет но сти и дру -
гих ка та стар ских еви ден ци ја о не по крет но сти ма,

з) тех нич ке нор ма ти ве, ме то де и на чин ра да код осни -
ва ња и одр жа ва ња Цен трал ног адре сног ре ги стра и ре ги -
стра про стор них је ди ни ца,

и) тех нич ке нор ма ти ве, ме то де и на чин ра да код пре -
мје ра, осни ва ња и одр жа ва ња ка та стра во до ва,

ј) са др жај, фор ми ра ње и одр жа ва ње ГИС Упра ве,

к) на чин чу ва ња, уви да и из да ва ња по да та ка, као и на -
чин, усло ве и кри те ри ју ме ко ри шће ња сред ста ва за рад и
опре ма ње Упра ве,

л) тех нич ке нор ма ти ве, ме то де и на чин ра да код то по -
граф ског пре мје ра, са др жај, об лик и раз мје ру то по граф ско-
кар то граф ских про из во да и по сту пак из да ва ња кар то граф -
ских пу бли ка ци ја,

љ) на чин из ра де и са др жај ге о дет ских под ло га у ин жи -
њер ско-тех нич ким обла сти ма,

м) дру ге тех нич ке нор ма ти ве, ме то де и на чин ра да у
обла сти пре мје ра Ре пу бли ке Срп ске и ка та стра не по крет -
но сти, од но сно ка та стра во до ва и

н) на чин фи нан си ра ња ра да ко ми си ја за из ла га ње.

XV - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 180.

(1) Нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до 20.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај ге о дет ска ор га ни за ци ја ко ја има свој ство
прав ног ли ца ако:

а) не оба вља ге о дет ске ра до ве на осно ву по да та ка пре -
у зе тих из ГИС Упра ве (члан 18. став 1. тач ка а) и

б) не из во ди ге о дет ске ра до ве у скла ду са овим за ко -
ном, дру гим про пи си ма, стан дар ди ма и тех нич ким нор ма -
ти ви ма (члан 18. став 1. тач ка б).

(2) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ге о дет ска ор га ни -
за ци ја - рад ња ко ја не ма свој ство прав ног ли ца.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и
одго вор но ли це у ге о дет ској ор га ни за ци ји нов ча ном ка -
зном од 600 КМ до 3.000 КМ.

Члан 181.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај ге о дет ска ор га ни за ци ја ко ја има свој ство
прав ног ли ца ако:

а) из во ди ге о дет ске ра до ве без из да те ли цен це за рад
(члан 13),

б) не при ја ви по че так из во ђе ња ра до ва (члан 18. став 1.
тач ка в),

в) не от кло ни у од ре ђе ном ро ку утвр ђе не не пра вил но -
сти у по ступ ку пре гле да и при је ма ра до ва и у по ступ ку вр -
ше ња над зо ра (члан 18. став 1. тач ка г),

г) не при ја ви Упра ви про мје ну сје ди шта, на зи ва и сва -
ку дру гу про мје ну ко ја је од зна ча ја за њен рад, у ро ку од
15 да на од да на на ста ле про мје не (члан 18. став 1. тач ка д),

д) не до ста ви ела бо рат о из вр ше ним ра до ви ма, од но -
сно за пи сник о из вр ше ном уви ђа ју у по ступ ку одр жа ва ња
ка та стар ског пре мје ра, одр жа ва ња пре мје ра во до ва и осни -
ва ња ка та стра не по крет но сти у утвр ђе ном ро ку (члан 18.
став 1. тач ка ђ),

ђ) не ис так не рас по ред рад ног вре ме на и вре ме на пре -
д ви ђе ног за рад са стран ка ма и не при др жа ва га се (члан
18. став 1. тач ка е),

е) на кна ду за пру жа ње услу га не на пла ћу је у скла ду са
про пи са ном (члан 18. став 1. тач ка ж),

ж) ко ри сти ге о дет ски ин стру мент за из во ђе ње ге о дет -
ских ра до ва без до ку мен та о ње го вој ис прав но сти (члан
18. став 1. тач ка з),

з) не во ди еви ден ци ју при мље них за хтје ва стра на ка
(члан 18. став 2. тач ка а),

и) од би је за хтјев стран ке без оправ да ног раз ло га (члан
18. став 2. тач ка б) и

ј) не оба ви је сти Упра ву о спри је че но сти оба вља ња по -
сло ва ко ја тра је ду же од јед ног мје се ца, у ро ку од три да на
од да на на стан ка раз ло га спри је че но сти (члан 18. став 2.
тач ка в).
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(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у ге о дет ској ор га ни за ци ји ко ја има свој ство
прав ног ли ца нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.000 КМ.

(3) Нов ча ном ка зном од 600 КМ до 3.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ге о дет ска ор га ни за -
ци ја - рад ња ко ја не ма свој ство прав ног ли ца.

Члан 182.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај прав но ли це ако:

а) не до зво ли при ступ не по крет но сти ма ли ци ма ко ја
ра де на по сло ви ма пре мје ра и ка та стра не по крет но сти
(члан 41. став 1),

б) не оби ље жи на про пи са ни на чин вид ним и трај ним
међ ним би ље га ма гра нич не тач ке пар це ле (члан 44. став
1),

в) не при ја ви у про пи са ном ро ку на ста лу про мје ну на
не по крет но сти (члан 124. став 1),

г) не оба ви је сти у про пи са ном ро ку Упра ву о из во ђе њу
гра ђе вин ских или дру гих ра до ва ко ји мо гу оште ти ти или
уни шти ти ге о дет ску би ље гу или сма њи ти мо гућ ност ње -
ног ко ри шће ња (члан 127. став 1),

д) не оба ви је сти у про пи са ном ро ку Упра ву о сва ком
оште ће њу, уни ште њу, по мје ра њу или из мје шта њу ге о дет -
ских би ље га (члан 127. став 3),

ђ) не омо гу ћи ко ри шће ње до ку мен та ци је о во до ви ма
ко јом рас по ла же (члан 141. став 2),

е) не при ја ви у про пи са ном ро ку на ста лу про мје ну на
во ду (члан 150. став 1) и

ж) под зем не во до ве за тр па при је не го што се из вр ши
њи хо во ге о дет ско мје ре ње (члан 150. став 4).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.000 КМ.

(3) Ге о дет ска ор га ни за ци ја - рад ња ка зни ће се за пре кр -
шај из ста ва 1. овог чла на нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до
3.000 КМ.

Члан 183.

Фи зич ко ли це - има лац пра ва на не по крет но сти ка зни -
ће се за пре кр шај нов ча ном ка зном од 200 КМ до 1.000 КМ
ако:

а) не до зво ли при ступ не по крет но сти ма ли ци ма ко ја
ра де на по сло ви ма пре мје ра и ка та стра не по крет но сти
(члан 41. став 1),

б) не оби ље жи на про пи сан на чин вид ним и трај ним
међ ним би ље га ма гра нич не тач ке пар це ле (члан 44. став
1),

в) не при ја ви у про пи са ном ро ку на ста лу про мје ну на
не по крет но сти (члан 124. став 1),

г) не оба ви је сти у про пи са ном ро ку Упра ву о из во ђе њу
гра ђе вин ских или дру гих ра до ва ко ји мо гу оште ти ти или
уни шти ти би ље гу или сма њи ти мо гућ ност ње ног ко ри -
шће ња (члан 127. став 1),

д) не оба ви је сти у про пи са ном ро ку Упра ву о сва ком
оште ће њу, уни ште њу, по мје ра њу или из мје шта њу би ље га
(члан 127. став 3) и

ђ) не омо гу ћи ко ри шће ње до ку мен та ци је о во до ви ма
ко јом рас по ла же (члан 141. став 2).

Члан 184.

Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ ка зни ће се за
пре кр шај фи зич ко ли це ако оба вља ге о дет ске ра до ве за по -
тре бе ге о дет ске ор га ни за ци је, а ни је за по сле но у ге о дет -
ској ор га ни за ци ји.

XVI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 185.

(1) По сту пак из ра де или обра зо ва ња ка та стра не по -
крет но сти ко ји је за по чет за дио или за ци је лу ка та стар ску
оп шти ну, а ни је за вр шен до да на сту па ња на сна гу овог за -

ко на, за вр ши ће се пре ма од ред ба ма За ко на о пре мје ру и ка -
та стру не по крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 34/06, 110/08 и 15/10).

(2) Пре мјер из вр шен у Га ус-Кри ге ро вој про јек ци ји ко -
ји ни је сту пио на сна гу и не спро ве де не ко ма са ци је за ко је
ни је от по чео по сту пак из ра де ка та стра не по крет но сти на
ди је лу или ци је лој ка та стар ској оп шти ни пре ма од ред ба ма
За ко на о пре мје ру и ка та стру не по крет но сти (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 34/06, 110/08 и 15/10) мо -
гу се сма тра ти ка та стар ским, од но сно ко ма са ци о ним пре -
мје ром и ко ри сти ти за осни ва ње ка та стра не по крет но сти
пре ма од ред ба ма овог за ко на.

Члан 186.

(1) Упи си по да та ка о ствар ним пра ви ма на не по крет но -
сти ма и на чи ну ко ри шће ња зе мљи шта, утвр ђе ни у по ступ -
ку осни ва ња или об но ве ка та стра не по крет но сти, вр ши ће
се не за ви сно од то га да ли по сто ји до каз да су из ми ре не
оба ве зе у по гле ду на кна де због про мје не на мје не по љо при -
вред ног зе мљи шта.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на ко ми си ја за из ла га -
ње оба вје шта ва ми ни стар ство над ле жно за по сло ве по љо -
при вре де.

Члан 187.

У ка та стар ској оп шти ни или ње ном ди је лу за ко ју је
осно ван ка та стар не по крет но сти, у скла ду са од ред ба ма
овог за ко на, да ном по чет ка при мје не ка та стра не по крет но -
сти пре ста је да ва жи: по пи сни ка та стар, ка та стар зе мљи -
шта ус по ста вљен на осно ву пре мје ра у сте ре о граф ској
про јек ци ји, ка та стар зе мљи шта и ка та стар не по крет но сти
са утвр ђе ним ко ри сни ком ус по ста вље ни на осно ву пре мје -
ра у Га ус-Кри ге ро вој про јек ци ји, зе мљи шна књи га, књи га
уло же них уго во ра о от ку пу стам бе них згра да и ста но ва и
књи га уло же них уго во ра о про да ји по слов них згра да, по -
слов них про сто ри ја и га ра жа, ако ове књи ге по сто је у ври -
је ме осни ва ња ка та стра не по крет но сти у тој ка та стар ској
оп шти ни.

Члан 188.

Ускла ђи ва ње овла шће ња за про јек то ва ње, ру ко во ђе ње
и струч ни над зор, ко ја је из да ла Упра ва по про пи си ма ко ји
су би ли на сна зи до сту па ња на сна гу овог за ко на, из вр ши -
ће Упра ва и из да ти од го ва ра ју ћу ли цен цу и пе чат пре ма од -
ред ба ма овог за ко на.

Члан 189.

До да на осни ва ња ка та стра не по крет но сти ко ри сти ће
се и одр жа ва ти: по пи сни ка та стар, ка та стар зе мљи шта ус -
по ста вљен на осно ву пре мје ра у сте ре о граф ској про јек ци -
ји, ка та стар зе мљи шта ус по ста вљен на осно ву пре мје ра у
Га ус-Кри ге ро вој про јек ци ји у скла ду са од ред ба ма За ко на
о одр жа ва њу пре мје ра и ка та стра зе мљи шта (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 19/96 и 15/10), ка та стар не -
по крет но сти са утвр ђе ним ко ри сни ком ус по ста вље ни на
осно ву пре мје ра у Га ус-Кри ге ро вој про јек ци ји у скла ду са
од ред ба ма За ко на о пре мје ру и ка та стру не по крет но сти
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 34/06, 110/08
и 15/10), зе мљи шна књи га у скла ду са од ред ба ма За ко на о
зе мљи шним књи га ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 67/03, 46/04, 109/05 и 119/08),
књи га уло же них уго во ра о от ку пу стам бе них згра да и ста -
но ва у скла ду са од ред ба ма Пра вил ни ка о во ђе њу књи ге
уло же них уго во ра о от ку пу стам бе них згра да и ста но ва
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 45/01 и 6/02) и
књи га уло же них уго во ра о про да ји по слов них згра да, по -
слов них про сто ри ја и га ра жа у скла ду са од ред ба ма Пра -
вил ни ка о ус по ста вља њу и во ђе њу књи ге уло же них уго во -
ра о про да ји по слов них згра да, по слов них про сто ри ја и га -
ра жа (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 60/05).

Члан 190.

(1) Нај ка сни је у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на под руч не ор га ни за ци о не је ди ни це
Упра ве пре у зе ће све зе мљи шне књи ге и оста лу пра те ћу до -
ку мен та ци ју од над ле жних су до ва у Ре пу бли ци Срп ској.
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(2) Слу жбе на ли ца у над ле жним су до ви ма на ста вља ју
ко ри шће ње и одр жа ва ње еви ден ци је у зе мљи шним књи га -
ма до ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на.

(3) Пре у зи ма ње зе мљи шних књи га и оста ле пра те ће
до ку мен та ци је вр ши се пре ма мје сној над ле жно сти под -
руч них ор га ни за ци о них је ди ни ца Упра ве у од но су на од го -
ва ра ју ћу ка та стар ску оп шти ну за ко ју се во ди зе мљи шна
књи га.

(4) При мо пре да ју зе мљи шних књи га и оста ле пра те ће
до ку мен та ци је оба вља ју ше фо ви под руч них ор га ни за ци о -
них је ди ни ца Упра ве и пред сјед ни ци основ них су до ва, о
че му са чи ња ва ју по се бан за пи сник, ко ји пот пи су ју и овје -
ра ва ју слу жбе ним пе ча ти ма.

(5) У за пи сник из ста ва 4. овог чла на уно се се по да ци
нео п ход ни да се што пре ци зни је од ре де све књи ге и пра те -
ћа до ку мен та ци ја чи ја при мо пре да ја је из вр ше на.

Члан 191.

(1) По пре у зи ма њу зе мљи шних књи га, под руч не ор га -
ни за ци о не је ди ни це Упра ве на ста вља ју ко ри шће ње и одр -
жа ва ње еви ден ци је у зе мљи шним књи га ма до ус по ста вља -
ња ка та стра не по крет но сти за од го ва ра ју ћу ка та стар ску
оп шти ну, од но сно дио ка та стар ске оп шти не или јед ну пар -
це лу у скла ду са чла ном 71. став 3. овог за ко на.

(2) Ко ри шће ње и одр жа ва ње еви ден ци је у пре у зе тим
зе мљи шним књи га ма вр ше слу жбе на ли ца под руч них ор -
га ни за ци о них је ди ни ца Упра ве при мје ном од ре да ба За ко на
о зе мљи шним књи га ма ко је се од но се на ко ри шће ње и одр -
жа ва ње еви ден ци је у зе мљи шним књи га ма.

Члан 192.

По ус по ста вља њу ка та стра не по крет но сти за од го ва ра -
ју ћу ка та стар ску оп шти ну, од но сно дио ка та стар ске оп -
шти не или јед ну пар це лу у скла ду са чла ном 76. став 3.
овог за ко на, не мо гу се вр ши ти про мје не ни ти одр жа ва ње
еви ден ци је у зе мљи шним књи га ма за под руч је за ко је је ус -
по ста вљен ка та стар не по крет но сти. Зе мљи шне књи ге, тех -
нич ка до ку мен та ци ја, суд ска рје ше ња и уго во ри на осно ву
ко јих се ус по ста вља ка та стар не по крет но сти тре ба трај но
да се чу ва и аде кват но да се ар хи ви ра због евен ту ал них
спо ро ва пред ви ђе них за ко ном.

Члан 193.

У ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу овог
за ко на Упра ва ће пре у зе ти сву опре му и слу жбе на ли ца ко -
ја су би ла у рад ном од но су на нео д ре ђе но ври је ме у зе мљи -
шнок њи жним кан це ла ри ја ма основ них су до ва.

Члан 194.

(1) До да на осни ва ња ГИС Упра ве на чин при ку пља ња,
об ра да и ко ри шће ње по да та ка о не по крет но сти ма и пра ви -
ма на њи ма, по да та ка о во до ви ма, уре ђе њу зе мљи шта, до -
ку мен та ци о ним фон до ви ма (ге о дет ске мре же, пла но ви,
кар те и слич но) и дру гих по да та ка из обла сти ге о дет ске
дје лат но сти од ин те ре са за Ре пу бли ку Срп ску, обез би је ди -
ће се у по сто је ћем ге о дет ском ин фор ма ци о ном си сте му, а
чу ва ње, ко ри шће ње и из да ва ње ге о дет ско-ка та стар ских по -
да та ка у ана лог ном об ли ку вр ши ће се у скла ду са Уред бом
о усло ви ма, на чи ну чу ва ња, за шти ти и ко ри шће њу по да та -
ка ге о дет ског ин фор ма ци о ног си сте ма Ре пу блич ке упра ве
за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 14/09).

(2) Ка та стар ски пла но ви, ка та стар ски пла но ви во до ва и
кар те у ана лог ном об ли ку ко ри сти ће се до да на фор ми ра -
ња ба за по да та ка за то под руч је.

Члан 195.

Ге о дет ска ор га ни за ци ја ко ја је ре ги стро ва на до да на
сту па ња на сна гу овог за ко на ду жна је да ускла ди сво је по -
сло ва ње са усло ви ма про пи са ним овим за ко ном у ро ку од
пет го ди на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на, а у про -
тив ном Упра ва по ни шта ва рје ше ње о ис пу ње но сти усло ва
за рад и бри ше је из еви ден ци је ге о дет ских ор га ни за ци ја.

Члан 196.

(1) Чла но ве Са вје та ИГ ПРС Вла да име ну је нај ка сни је у
ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(2) Осни ва ње ИГ ПРС по че ће нај ка сни је у ро ку од шест
мје се ци од да на име но ва ња чла но ва Са вје та ИГ ПРС.

Члан 197.

(1) Под за кон ске ак те из чла на 179. т. в), г), ж), з), ј) и к)
овог за ко на ди рек тор Упра ве до ни је ће у ро ку од го ди ну да -
на, а оста ле под за кон ске ак те из т. а), б), д), ђ), е), и), л), љ),
м) и н) ди рек тор Упра ве до ни је ће у ро ку од дви је го ди не од
да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(2) Упра ва ће ускла ди ти Пра вил ник о уну тра шњој ор -
га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста у Ре пу блич кој
упра ви за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве са од ред -
ба ма овог за ко на у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна -
гу овог за ко на.

(3) До до но ше ња под за кон ских ака та из ста ва 1. овог
чла на при мје њи ва ће се под за кон ски ак ти ко ји су ва жи ли на
дан сту па ња на сна гу овог за ко на, ако ни су у су прот но сти
са овим за ко ном.

Члан 198.

Сту па њем на сна гу овог за ко на од ред бе За ко на о одр жа -
ва њу пре мје ра и ка та стра зе мљи шта (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 19/96 и 15/10), За ко на о пре мје ру и
ка та стру не по крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 34/06, 110/08 и 15/10) и За ко на о зе мљи шним
књи га ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 67/03, 46/04, 109/05 и 119/08) пре ста ју да ва же,
осим од ре да ба тих за ко на ко је се од но се на ко ри шће ње и
одр жа ва ње еви ден ци ја из чла на 189. овог за ко на.

Члан 199.

(1) Рад ни ци пре у зе ти из зе мљи шно-књи жних кан це ла ри -
ја при основ ним су до ви ма у Упра ву у скла ду са За ко ном о ка -
та стру Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 60/11) оста ју у рад ном од но су у Упра ви.

(2) Опре ма и зе мљи шне књи ге пре у зе те у скла ду са За -
ко ном из ста ва 1. овог чла на оста ју у над ле жно сти Упра ве.

Члан 200.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о ка та стру Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 60/11).

Члан 201.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1537/11 Пред сјед ник
13. ок то бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

22 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 6 26.01.2012.
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1860
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске, који је Народна ску-
пштина Републике Српске усвојила на Четрнаестој сједни-
ци, одржаној 13. октобра 2016. године.

Вијеће народа Републике Српске је актом број: 03.2-
418/16, од 24. октобра 2016. године, обавијестило Народну 
скупштину да наведени закон спада у питање повреде ви-
талног националног интереса бошњачког народа.

Заједничка комисија Народне скупштине Републике 
Српске и Вијећа народа Републике Српске, на сједници 
одржаној 16. новембра 2016. године, у складу са Аманд-
маном LXXVII није усагласила наведени закон, те је исти 

достављен Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног 
суда Републике Српске.

Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда 
Републике Српске донијело је Одлуку број: УВ-13/16, од 
6. децембра 2016. године, којом је утврђено да није по-
вријеђен витални национални интерес бошњачког народа 
у Закону о измјенама и допунама Закона о премјеру и ка-
тастру Републике Српске.

Одлука Вијећа за заштиту виталног интереса Устав-
ног суда Републике Српске, број: УВ-13/16, од 6. децембра 
2016. године, објављена је у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”, број 107/16, од 15. децембра 2016. године.
Број: 01-020-4027/16 Предсједник
21. децембра 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И 

КАТАСТРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о премјеру и катастру Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12) у чла-
ну 1. послије ријечи: “адресни регистар” и запете додају се 
ријечи: “регистар цијена непокретности” и запета.

Члан 2.
У члану 10. у ставу 1. испред ријечи: “Поред” на почет-

ку текста додаје се број: “1” у обостраној загради.
У тачки з) послије ријечи: “регистар” додају се ријечи: 

“и регистар цијена непокретности”.
У тачки п) послије ријечи: “областима” брише се ријеч: 

“и” додају се запета и нова тачка р), која гласи:
“р) организује полагање стручног испита за лица гео-

детске струке и лица пољопривредне и шумарске струке за 
послове катастарског класирања, бонитирања и комасацио-
ну процјену земљишта и”.

Досадашња тачка р) постаје тачка с).
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Директор Управе доноси правилник о полагању 

стручног испита за лица геодетске струке и лица пољопри-
вредне и шумарске струке за послове катастарског класи-
рања, бонитирања и комасациону процјену земљишта, са 
програмом о полагању стручног испита.”.

Члан 3.
Члан 11. мијења се и гласи:
“(1) У управним пословима оснивања катастра непо-

кретности који се односе на техничке податке о непокрет-
ностима, рјешава:

а) у првом степену - комисија из члана 71. став 6. овог 
закона,

б) у другом степену - Управа и
в) у управном спору - надлежни окружни суд.
(2) У случају спорних имовинских права у поступку 

оснивања катастра непокретности из стварне надлежности 
органа управе рјешава орган управе, а у случају стварне на-
длежности судова рјешава надлежни суд у парничном или 
ванпарничном поступку.

(3) У управним пословима одржавања катастра непо-
кретности и катастра водова, као и у другим управним по-
словима, осим послова који су наведени у ст. 1. и 2. овог 
члана, рјешава:

а) у првом степену - подручна јединица Управе,
б) у другом степену - Управа и
в) у управном спору - надлежни окружни суд.”.

Члан 4.
У члану 14. у ставу 6. послије ријечи: “организацији” 

додају се запета и ријечи: “с тим да не може користити и 
лиценцу и печат у двије или више геодетских организација”.
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Члан 5.

У члану 15. у ставу 1. ријечи: “завршним студијама у 
трајању од најмање четири године” замјењују се ријечима: 
“завршеним академским студијима, и то првим циклусом 
студија са 240 ECTS бодова или еквивалентом (најмање 
четири године основних студија) и положеним стручним 
испитом у Управи”.

У ставу 2. ријечи: “студијама у трајању од најмање че-
тири године” замјењују се ријечима: “академским студији-
ма, и то првим циклусом студија са 240 ECTS бодова или 
еквивалентом (најмање четири године основних студија) и 
положеним стручним испитом у Управи”.

У ставу 3. послије ријечи: “завршеним студијама у 
трајању од најмање двије године” додају се ријечи: “или за-
вршеним првим циклусом студија од 180 ECTS бодова (три 
године студија) и положеним стручним испитом у Управи”.

Члан 6.
У члану 37. у ставу 2. ријеч: “класе” брише се.

Члан 7.
У члану 47. у ставу 1. ријечи: “катастарског прихода” 

замјењују се ријечима: “накнаде за претварање пољоприв-
редног земљишта у непољопривредне сврхе, као и за друге 
накнаде које су утврђене посебним законима”.

Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Послове катастарског класирања и бонитирања зе-

мљишта обављају лица пољопривредне и шумарске струке 
са положеним стручним испитом у Управи и положеним 
стручним испитом за рад у органима управе.”.

Члан 8.
У члану 53. послије ријечи: “уписа” и запете додаје се 

ријеч: “начело”, а послије ријечи: “јавности” и запете до-
дају се ријечи: “начело првенства” и запета.

Члан 9.
У члану 69. у ставу 1. ријечи: “катастарски план” за-

мјењују се ријечима: “копија катастарског плана”.
У ставу 2. ријечи: “Катастарски план” замјењују се 

ријечима: “Копија катастарског плана”.

Члан 10.
У члану 71. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Катастар непокретности може да се оснује за дио 

катастарске општине, а најмање за једну парцелу на основу 
одлуке Управе, с тим да је подносилац захтјева обавезан да 
сноси трошкове тог поступка.”.

Члан 11.
У члану 74. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Од дана почетка оснивања катастра непокретности 

спроводе се промјене у катастарској евиденцији, земљи-
шној књизи и књигама уложених уговора до истека рока 
за оснивање катастра непокретности одређеног у јавном 
огласу.”.

Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Рјешења о промјенама у евиденцијама из става 1. 

овог члана донесена у том року орган управе дужан је да 
достави комисији на даље поступање.”.

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 12.
У члану 75. у ставу 1. ријечи: “пописног листа” за-

мјењују се ријечима: “привременог листа непокретно-
сти”, као и у цијелом тексту Закона у одговарајућем па-
дежу.

У ставу 2. послије ријечи: “катастарским општинама” 
ријечи: “и, по правилу, најприје се излажу подаци о не-
покретностима у својини Републике Српске, јединице ло-
калне самоуправе и других носилаца права својине јавног 
права” бришу се.

Члан 13.
У члану 76. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:
“(2) Комисија се састоји од предсједника, његовог за-

мјеника, два члана и њихових замјеника, тако што се:
а) предсједник и његов замјеник именују из реда дипло-

мираних правника,
б) члан и његов замјеник именују из реда дипломираних 

инжењера геодезије, геодетских инжењера или геометара и
в) други члан и његов замјеник именују из реда грађана 

са подручја катастарске општине у којој се излажу подаци 
о непокретностима и утврђују права на непокретностима 
на приједлог начелника, односно градоначелника јединице 
локалне самоуправе.

(3) Предсједник, његов замјеник, члан и његов замје-
ник морају имати положен стручни испит за рад у органима 
управе.”.

Став 4. брише се.

Члан 14.
Члан 85. мијења се и гласи:
“(1) Ако се у поступку излагања установи да је спорно 

право својине или друго право на непокретностима чије је 
рјешавање у стварној надлежности судова, Комисија стран-
ку са мање вјероватним правом упућује да у року од 30 дана 
од дана излагања код надлежног суда покрене парнични, 
односно ванпарнични поступак, о чему се врши забиљеж-
ба, и да Комисији у даљем року од осам дана поднесе доказ 
о покретању тог поступка, када се врши забиљежба спора.

(2) Ако странка из става 1. овог члана у одређеном року 
не поднесе Комисији доказ да је код надлежног суда покре-
нула парнични, односно ванпарнични поступак, бришу се 
забиљежбе из става 1. овог члана.

(3) Ако је странка већ покренула спор код надлежног 
суда у циљу утврђивања права на непокретностима, Коми-
сија оснива катастар непокретности и у привремени лист 
непокретности уписује право у корист лица које је уписано 
у јавним евиденцијама у којима се уписују стварна права 
на непокретностима, о чему се врши забиљежба у В листу 
привременог листа непокретности.”.

Члан 15.
Послије члана 85. додају се нови чл. 85а. и 85б, који 

гласе:

“Члан 85а.
(1) Уколико се у поступку излагања установи да је 

спорно право својине чије је рјешавање у стварној надле-
жности органа управе, Комисија странку са мање вјероват-
ним правом упућује да у року од 30 дана од дана излагања 
код надлежног органа управе за имовинско-правне послове 
покрене управни поступак за рјешавање тих односа, о чему 
врши забиљежбу, и да Комисији у даљем року од осам дана 
поднесе доказ о покретању поступка, а Комисија у В листу 
привременог листа непокретности уписује забиљежбу о 
покренутом управном поступку и забиљежбу забране оту-
ђења и оптерећења на тим непокретностима.

(2) Ако странка из става 1. овог члана у одређеном року 
не поднесе Комисији доказ да је код надлежног органа 
управе покренула управни поступак, бришу се забиљежбе 
из става 1. овог члана.

(3) Ако је странка већ покренула поступак пред надле-
жним органом управе у циљу рјешавања спорних имовин-
ско-правних односа, комисија у привременом листу непо-
кретности уписује право на тој непокретности у корист 
лица чије је право вјероватније и у В листу привременог 
листа непокретности уписује забиљежбу о покренутом 
управном поступку и забиљежбу забране отуђења и опте-
рећења на тој непокретности.

Члан 85б.
(1) Када се у поступку излагања података за неку не-

покретност утврди да представља узурпацију друштвене, 
односно државне својине, Комисија излаже податке о не-
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покретности и утврђује право на тој непокретности на сље-
дећи начин:

а) земљиште које је у складу са важећим прописима 
проглашено шумским, а снимљено је као посебна парцела, 
уписује се у привремени лист непокретности као својина 
Републике Српске, с тим да се у привременом листу непо-
кретности за ту парцелу уписује забиљежба о узурпанту 
тог земљишта и покренутом управном поступку за рјеша-
вање спорних имовинско-правних односа на узурпираном 
земљишту,

б) пољопривредно земљиште, ако је на терену означе-
но и снимљено као парцела, уписује се у привремени лист 
непокретности као својина Републике Српске, с тим да се 
у привременом листу непокретности уписује забиљежба о 
узурпанту тог земљишта и покренутом управном поступку 
за рјешавање спорних имовинско-правних односа на узур-
пираном земљишту и

в) ако узурпирано земљиште није обиљежено на терену 
и допунским премјером се не може одвојити од земљишта 
у својини узурпанта, у предметном привременом листу не-
покретности за то земљиште уписује се Република Српска 
и узурпант са заједничком својином до правоснажног окон-
чања тог поступка, те забиљежба о покренутом управном 
поступку за рјешавање спорних имовинско-правних одно-
са на узурпираном земљишту.

(2) У случају из става 1. овог члана, Комисија без од-
гађања, а најкасније у року од седам дана, обавјешатава на-
длежни орган за имовинско-правне послове о узурпацији 
која се рјешава по службеној дужности по хитном поступ-
ку.

(3) У В листу привременог листа непокретности за не-
покретности из става 1. овог члана уписује се забиљежба 
забране отуђења и оптерећења на тим непокретностима.

(4) Забиљежба из ст. 1. и 3. овог члана брише се по слу-
жбеној дужности након доношења правоснажног рјешења 
о узурпацији.”.

Члан 16.
У члану 87. у ставу 3. ријеч: “спор” замјењује се ријечи-

ма: “парнични или ванпарнични поступак”.
Став 4. мијења се и гласи:
“(4) У случају из става 3. овог члана Комисија наста-

вља поступак оснивања катастра непокретности, с тим што 
ће се у В лист привременог листа непокретности уписати 
забиљежба парничног, односно ванпарничног поступка.”.

Члан 17.
Послије члана 87. додаје се нови члан 87а, који гласи:

“Члан 87а.
Суд и орган управе пред којим се покрену поступци на 

основу чл. 85, 85а, 85б. и 87. овог закона рјешавају предме-
те по хитном поступку.”.

Члан 18.
Члан 88. брише се.

Члан 19.
Послије члана 89. додаје се нови члан 89а, који гласи:

“Члан 89а.
(1) Комисија за излагање спроводи и скраћени поступак 

у складу са Законом о општем управном поступку, у сље-
дећим случајевима:

а) када су подаци о непокретностима уписани у земљи-
шној књизи преузети из катастарског операта, а у катастар-
ском операту су утврђени у поступку оснивања катастра 
некретнина у складу са одредбама Закона о премјеру и ка-
тастру некретнина (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 19/96 и 15/00) и Закона о премјеру и катастру некретнина 
(“Службени лист СРБиХ”, бр. 22/84, 12/87, 26/90 и 36/90),

б) када су подаци у земљишној књизи и катастарском 
операту идентични, и то подаци о бројевима парцела, повр-

шинама парцела и носиоцима права својине у земљишној 
књизи и посједницима у катастарском операту,

в) да су подаци у земљишној књизи и катастарском опе-
рату идентични, осим података о бројевима парцела у слу-
чају када парцела по новом премјеру одговара у цијелости 
по површини и облику парцели по старом премјеру, без об-
зира на то што су бројеви парцела различити,

г) да за одређене непокретности не постоји земљишна 
књига, а постоји катастар непокретности успостављен на 
основу премјера у Гаус-Кригеровој пројекцији и гдје је 
посједник уписан у складу са ваљаним правним основом 
или

д) да је непокретност уписана у књигу уложених уго-
вора.

(2) Рјешење донесено на основу става 1. овог члана 
Комисија доставља лицима уписаним у привремени лист 
непокретности, који је саставни дио тог рјешења.

(3) У случају из става 1. тачка г) овог члана, Комисија 
је обавезна да рјешење достави Правобранилаштву Репу-
блике Српске.

(4) Против рјешења из става 2. овог члана може се изја-
вити жалба Комисији, у року од 15 дана од дана доставља-
ња рјешења.

(5) У случају из става 4. овог члана, Комисија обавезно 
спроводи посебан испитни поступак у складу са одредбама 
Закона о општем управном поступку и овог закона, те на 
основу утврђеног чињеничног стања у том поступку доно-
си ново рјешење.”.

Члан 20.
У члану 106. послије става 4. додаје се нови став 5, који 

гласи:
“(5) Ималац стварног права који је утврђен у поступку 

излагања у складу са ст. 1, 3. и 4. овог члана уписује се као 
ималац тог стварног права на посебном дијелу објекта, те 
као ималац права заједничке својине на заједничким дије-
ловима објекта и земљишту за редовну употребу објекта.”.

Члан 21.
Послије члана 118. додаје се нови члан 118а, који гласи:

“Члан 118а.
(1) Регистар цијена непокретности је регистар који 

садржи податке са тржишта непокретности, при чему је 
основни податак уговорена цијена изражена у купопродај-
ном уговору.

(2) Регистар цијена непокретности из става 1. овог чла-
на оснива, води и одржава Управа.

(3) Регистар цијена непокретности представља основ за 
истраживање тржишта непокретности и основ за реализа-
цију система масовне процјене вриједности непокретности 
Републике Српске, на основу којег ће се, када се стекну 
услови, моћи вршити опорезивање у складу са посебним 
прописима.

(4) Подаци регистра из става 1. овог члана су подаци:
а) из купопродајних уговора,
б) преузети из базе података катастра непокретности из 

члана 68. овог закона коришћењем веб-сервиса,
в) упитника који су обавезни прилог захтјева за спро-

вођење промјене на основу уговора о купопродаји у ка-
тастру непокретности или другој евиденцији из члана 189. 
овог закона,

г) прикупљени изласком на терен и
д) други просторни подаци.
(5) Управа врши анализу тржишта непокретности на 

основу података регистра цијена непокретности и ти пода-
ци су јавни.

(6) Приступ и коришћење података регистра цијена 
непокретности обезбјеђују се за јавност и професионалне 
кориснике у складу са чланом 157. овог закона и прописима 
којима се уређује заштита личних података.
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(7) Директор доноси правилник о садржају и начину 

вођења регистра цијена непокретности.”.

Члан 22.
У члану 146. у ставу 2. ријечи: “Катастарски план” за-

мјењују се ријечима: “Копија катастарског плана”.

Члан 23.
Послије члана 179. додаје се нови члан 179а, који гласи:

“Члан 179а.
(1) Директор Управе донијеће у року од шест мјесеци 

од дана ступања на снагу овог закона:
а) Правилник о полагању стручног испита за лица гео-

детске струке и лица пољопривредне и шумарске струке за 
послове катастарског класирања, бонитирања и комасацио-
ну процјену земљишта, са програмом о полагању стручног 
испита из члана 10. став 2. овог закона и

б) Правилник о садржају и начину вођења регистра 
цијена непокретности из члана 118а. овог закона.

(2) До усклађивања подзаконских аката са овим зако-
ном примјењиваће се прописи донесени на основу важећег 
Закона, уколико нису у супротности са овим законом.”.

Члан 24.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1174/16 Предсједник
13. октобра 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске, који је Народна 

скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет петој 
сједници, одржаној 21. јуна 2018. године, а Вијеће народа 
2. јула 2018. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Репу-
блике Српске није угрожен витални национални интерес 
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2296/18 Предсједник
3. јула 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И 

КАТАСТРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о премјеру и катастру Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16) 
у члану 1. послије ријечи: “регистар цијена непокретно-
сти,” додају се ријечи: “дигитални архив,”.

Члан 2.
У члану 5. у ставу 1. послије ријечи: “Централног ад-

ресног регистра,” додају се ријечи: “регистра цијена непо-
кретности, дигиталног архива,”.

Члан 3.
У члану 6. послије ријечи: “Централни адресни реги-

стар,” додају се ријечи: “регистар цијена непокретности, 
дигитални архив,”.

Члан 4.
У члану 10. у ставу 1. у тачки н) послије ријечи: “вођење 

архива документације” додају се ријечи: “у аналогном и ди-
гиталном облику”.

Члан 5.
У члану 16. у ставу 2. у тачки б) ријеч: “надзор” за-

мјењује се ријечима: “преглед и контролу”.

Члан 6.
У члану 18. у ставу 1. у тачки и) ријечи: “стручни над-

зор” замјењују се ријечју: “контролу”, а ријеч: “надзора” 
замјењују се ријечју: “контроле”.

Члан 7.
У члану 20. у ставу 3. у тачки г) ријечи: “стручног над-

зора” замјењују се ријечју: “контроле”.

Члан 8.
Послије члана 22. назив Главе III: “ТЕХНИЧКА ДО-

КУМЕНТАЦИЈА (ПРОЈЕКТОВАЊЕ), ИЗВОЂЕЊЕ И 
СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКИХ 
РАДОВА” мијења се и гласи: “ТЕХНИЧКА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА (ПРОЈЕКТОВАЊЕ), ИЗВОЂЕЊЕ, ПРЕГЛЕД И 
КОНТРОЛА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 
И НАД РАДОМ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА”.

Члан 9.
У члану 28. у ставу 3. у тачки в) ријечи: “стручни над-

зор” замјењују се ријечима: “Управу путем надлежне орга-
низационе јединице”.

У тачки г) ријечи: “стручног надзора” замјењују се 
ријечју: “контроле”.

Члан 10.
Члан 29. мијења се и гласи:
“(1) Преглед и контролу над извођењем радова врши 

Управа путем надлежне организационе јединице, а обухва-
та:

а) преглед и контролу над извођењем геодетских радова 
у основним геодетским радовима,

б) преглед и контролу катастарског премјера,
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в) преглед и контролу оснивање и обнову катастра не-

покретности,
г) преглед и контролу премјера водова и оснивања ка-

тастра водова,
д) преглед и контролу топографског премјера и топо-

графско-картографске дјелатности и
ђ) преглед и контролу над радовима у области уређења 

земљишне територије комасацијом.
(2) Контрола из става 1. овог члана односи се и на:
а) извођење радова према техничкој документацији,
б) провјеру квалитета извођења свих врста радова и
в) примјену прописа, стандарда и техничких нормати-

ва.”.

Члан 11.
Послије члана 29. додају се нови чл. 29а, 29б. и 29в, 

који гласе:

“Члан 29а.
(1) Преглед и контролу над радом геодетских организа-

ција врши Управа путем надлежне организационе једини-
це, приликом којих утврђује да ли:

а) геодетска организација која изводи геодетске радове, 
односно израђује техничку документацију испуњава про-
писане услове,

б) лице које изводи геодетске радове испуњава пропи-
сане услове,

в) су геодетски радови извршени у складу са законом, 
прописаним стандардима, техничким нормативима и нор-
мама квалитета,

г) геодетска организација води дневник радова на про-
писани начин и

д) је геодетска организација отклонила утврђене недо-
статке у одређеном року.

(2) Преглед и контрола се обавља у просторијама гео-
детске организације, на терену у току извођења геодетских 
радова, у просторијама Управе или инвеститора.

Члан 29б.
(1) У вршењу прегледа и контроле овлашћено лице ду-

жно је да:
а) записником констатује да ли су геодетски радови из-

вршени у складу са прописима и правилима струке,
б) записником одреди рок за отклањање утврђених не-

правилности ако утврди да геодетска организација не испу-
њава прописане услове за извођење геодетских радова или 
извођење техничке документације,

в) записником утврди да неправилност није отклоњена 
у остављеном року и предложи Управи доношење рјешења 
о забрани геодетској организацији даље извођење геодет-
ских радова,

г) записником утврди да лице које изводи геодетске ра-
дове не испуњава прописане услове за обављање тих радо-
ва и предложи Управи доношење рјешења о забрани том 
лицу даље извођење геодетских радова,

д) записником наложи предузимање мјера за отклања-
ње уочених недостатака, ако утврди да извршени геодетски 
радови не одговарају прописима, стандардима, техничким 
нормативима и нормама квалитета, а ако се ове мјере у 
одређеном року не предузму, предложи Управи доношење 
рјешења о обустављању геодетских радова и

ђ) предузима друге мјере утврђене законом.
(2) О забрани извођења и обустављању геодетских ра-

дова из става 1. овог члана Управа доноси рјешење.
(3) Против рјешења Управе не може се изјавити жал-

ба, али се може покренути управни спор пред надлежним 
судом.

(4) Покретање управног спора против рјешења Управе 
не одлаже извршење рјешења.

Члан 29в.
(1) Ако у поступку вршења прегледа и контроле овла-

шћено лице утврди да су се стекли услови за одузимање 
лиценце геодетској организацији, о томе сачињава запи-
сник који садржи и приједлог Управи да донесе рјешење о 
одузимању лиценце за рад геодетске организације, односно 
рјешење о одузимању геодетске лиценце одговорном лицу у 
геодетској организацији, у складу са чл. 19. и 20. овог закона.

(2) Ако у вршењу контроле утврди да је учињен прекр-
шај, лице овлашћено за вршење контроле, у складу са За-
коном о прекршајима, издаје прекршајни налог, односно 
подноси надлежном суду захтјев за покретање прекршајног 
поступка.”.

Члан 12.
У члану 71. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4, 5, 6 и 7. постају ст. 3, 4, 5. и 6.

Члан 13.
У члану 85б. у ставу 1. у тачки б) ријеч: “и” брише се и 

додаје се тачка.
Тачка в) брише се.
Став 3. брише се.
У ставу 4. ријечи: “ст. 1. и 3.” замјењују се ријечима: 

“става 1.”.

Члан 14.
У Глави VI назив одјељка 12. мијења се и гласи:
“12. Централни адресни регистар, регистар цијена не-

покретности, дигитални архив и регистар просторних је-
диница”.

Члан 15.
Послије члана 118а. додаје се нови члан 118б. који гласи:

“Члан 118б.
(1) Дигитални архив је колекција једног или више ску-

пова података Управе у дигиталној форми, успостављен у 
циљу њиховог дугорочног чувања, заштите и коришћења.

(2) Дугорочно чување представља бесконачно дуг пе-
риод и обухвата процедуре непрекидног праћења и примје-
не нових технологија које се смјењују у будућности.

(3) Дигитални архив се организује као дио геоинформа-
ционог система и има вишеслојну архитектуру.

(4) Успостављање и одржавање дигиталног архива је у 
надлежности Управе.

(5) Дигитални архив се успоставља за цијелу јединицу 
локалне самоуправе и све податке који се односе на ту једи-
ницу локалне самоуправе.

(6) Изузетно од става 5. овог члана, дигитални архив 
може да се успостави за цијелу или дио катастарске општи-
не, за једну евиденцију, за једну или више година или за 
одређени тип и облик документа.

(7) Кад Управа утврди да је дигитални архив успоста-
вљен у складу са овим законом, доноси се рјешење о сту-
пању на снагу података дигиталног архива.

(8) Дигитални архив ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања рјешењa из става 7. овог члана у “Службеном 
гласнику Републике Српске”.

(9) Приступ и коришћење података дигиталног архива 
обезбјеђују се у складу са чланом 157. овог закона и пропи-
сима којима се уређује заштита личних података.”.

Члан 16.
У члану 156. у ставу 3. послије ријечи: “Централног 

адресног регистра,” додају се ријечи: “регистра цијена не-
покретности, дигиталног архива,”, а ријечи: “архива доку-
ментације” бришу се.

Члан 17.
У члану 166. тачка а) мијења се и гласи: “предлаже Вла-

ди Програм успостављања инфраструктуре геопросторних 
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података Републике Српске (ИГПРС), којим се уређује пи-
тање субјеката, критеријуми и норме за оснивање и одржа-
вање ИГПРС, извори и начин финансирања.”.

Члан 18.
Члан 175. мијења се и гласи:
“Стручни надзор над примјеном овог закона врши 

Управа.”.

Члан 19.
Чл. 176. и 177. бришу се.

Члан 20.
Послије члана 179а. додаје се нови члан 179б. који гласи:

“Члан 179б.
(1) У року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог 

закона Влада Републике Српске донијеће Програм успоста-
вљања инфраструктуре геопросторних података Републике 
Српске (ИГПРС).

(2) У року од шест мјесеци директор Управе донијеће 
Правилник о начину успостављања и одржавања дигитал-
ног архива.”.

Члан 21.
Послије члана 185. додаје се нови члан 185а. који гласи:

“Члан 185а.
Поступак оснивања катастра непокретности који је по-

чет прије ступања на снагу овог закона, окончаће се у по-
ступку оснивања катастра непокретности у складу са овим 
законом.”.

Члан 22.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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