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Информативни билтен Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске

Мјесто и улога Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове одређени су Законом о републичкој управи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08 и 74/10) чији члан 33. и Законом о измјенама и допунама Закона о
републичкој управи:
1.) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове обавља управне и друге стручне послове који
се односе на: премјер и успостављање катастра непокретности, обнову премјера и катастра непокретности, одржавање
катастра премјера и непокретности, катастра комуналних уређаја осим послова који су законом пренесени у надлежност
јединица локалне самоуправе, катастарско класирање и бонитирање земљишта, картографисање територије Републике,
вођење техничке архиве оригинала планова и карата, основних геодетских радова, стручни надзор над пословима
премјера и катастра непокретности, катастра земљишта, катастра комуналних уређаја, комасацију земљишта и
премјеравање земљишта за посебне потребе, својинскоправне и друге стварноправне односе на некретнинама у
државној својини, имовинско-правне односе на земљишту и зградама, експропријацију, узурпације, аграрне односе,
престанак државне својине, успостављање ранијих својинско-правних односа на земљишту у државној својини денационализација, евиденције о некретнинама и правима на некретнинама, имовинско-правне послове у вези са
некретнинама на којима Република има право располагања, надзорне, нормативно-правне и аналитичке послове и
друге послове у складу са законом.
2.) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је самостална републичка управа.

Информативни билтен Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске 78000 Бања Лука, Трг
Републике Српске бр. 8; Телефон: 051/338-000, Факс: 051/318-006; е-mail: rgu_sop@inecco.net
За издавача и главни и одговорни уредник: Тихомир Глигорић
Тираж: 1000 примјерака; Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске
Дизајн и припрема за штампу: Artdesign - Давор Миљевић
Издавач је уписан у регистар издавача од стране Министарства просвјете и културе,
по рјешењу број: 07.030-053-162-10/10, од 17.03.2010. године

Одржан 2. конгрес о катастру у БиХ
Геодетско друштво Херцег-Босне је под
покровитељством Федералне управе за геодетске и
имовинско-правне послове у хотелу „Holywood“ на
Илиџи од 28. до 30.9.2011. године организирало 2.
конгрес о катастру у БиХ на којем су стручњаци из
Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије и Црне Горе,
који се баве геодетско-катастарским пословима,
презентирали 24 стручна рада распоређена у 6 сесија.
Прва сесија је била посвећена самом отварању
конгреса те уводним презентацијама представника
међународних организација из подручја геодезије.

изазов за будућност;
• катастар као основа за просторне информационе
системе;
• одржавање и обнова катастра и земљишних књига;
• реформе геодетско-катастарског система и техничко
-технолошки предуслови.

Међународно удружење геодета представио
је потпредсједник госп. Iain Greenway, а
презентацијом о дјелатности Еурогеограпхицса
(европског удружења државних агенција одговорних
за катастар и картографију) скупу се обратио извршни
директор госп. Dave Lovell.

Учесници конгреса оцијенили су високим
оцјенама организацију и квалитет презентираних
радова те се очекује да ће презентирани стручни
радови, размијењена искуства учесника и излагања
гостију из иностранства о европским и свјетским
искуствима на подручју катастра и геодезије, помоћи
да се дефинирају правци будућег развоја геодетског
система.

Остале сесије биле су распоређене тематски, и то:
• актуелности у земљишној администрацији;
• национална инфраструктура просторних података -

У раду конгреса учествовало је око 220
учесника из Босне и Херцеговине и иностранства који
се директно или индиректно баве геодезијом и
катастарско
-земљишним пословима.
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E-презентација Свјетске банке о
предностима и могућностима
јединствене евиденције некретнина
Дана 04.11.2011. године у просторијама Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове
одржана је online електронска сједница у
организацији Свјетске банке на тему „Како постићи
јединствену земљишну евиденцију и зашто?“.

Округли сто „нови закон о
катастру - тумачење и примјена“
У малој сали Културног центра Бански двор у
Бањалуци дана 17.11.2011. године је одржан округли
сто на тему „Нови Закон о катастру-тумачење и
примјена“.
Организатори округлог стола су Заједница
Хрвата Бања Лука, Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске и
Културни центар Бански двор.
Међу присутнима на овом скупу били су
представници Клуба Хрвата у Народној скупштини
Републике Српске, Клуба Бошњака, као и грађани
Бањалуке и Републике Српске који су исказали
интересовање у вези са овом тематиком.
У обраћању присутнима, др Тихомир
Глигорић, директор Геодетске управе, представио је
тренутно стање у области катастра и цјелокупне
земљишне администрације, као и који су разлози и
предности за успостављање јединствене евиденције
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некретнина коју подржава Свјетска банка.
Александар
Деурић,
начелник
за
другостепени поступак, указао је на суштину новог
Закона о премјеру и катастру Републике Српске,
такође је присутнима објаснио правну процедуру која
треба услиједити при регистрацији некретнина када
буде успостављан јединствени систем евиденције.
Након појашњења тренутног стања и онога
како треба да се успостави јединственом
евиденцијом, услиједила је отворена дискусија, на
којој су представници Управе саслушали питања
пристуних и дали стручан одговор на постављена
питања.
Поред тога су договорени начини за
отворенију комуникацију са грађанима, било да су то
похвале, критике, питања или сугестије, те да су могу
обратити Управи на број телефона 051/338-000, као и
путем маил адресе rgu_sop@inecco.net.

Гавин Адлитон, представник Свјетске банке за Европу
и Централну Азију је вођа тима за програм у вези са
земљишном администрацијом. Као модератор ове
сједнице, истакао је да ће Свјетска банка на све
могуће начине подржати системе јединствене
земљишне евиденције због свих предности које она
нуди.

трошкове и мање времена јер се све завршава на
једном мјесту, нагласио је Вестербик.
Представници Македоније представили су своју
агенцију као добар примјер како успоставити
функционалан јединствен систем евиденције.
Јединствена Агенција је успостављена 1994. године
која има 29 подручних јединица, која је овлаштена за
одржавање катастра и геодетско – информационог
система и за свој рад одговара Влади Македоније.

На сједници су представљени концепти јединствене
земљишне евиденције при извршној власти, са
примјерима холандског, македонског и румунског
јединственог система.
Представници Универзитета у Твентеу, Холандија, Јап
Завенберген и Хендрик Вестербик објаснили су како је
структура јединствене евиденције потребна ради
успјешног одговора данашњим друштвеним
изазовима у вези са земљишном администрацијом.
Јап Завенберген је истакао да јединствена структура
олакшава посао, даје бољи квалитет података и
лакше се долази до информација. Стварање
јединственог система накнада доводи до смањења
цијена услуга, а поред тога нема вишеструког
књижења, те се процедура књижења у потпуности
поједностављује.
У јединственом систему долази до повећања
квалитета података, те се губи ризик
контрадикторности тих података. У оваквом систему
нема одлагања и кашњења података због зависности
од других агенција. Јединствен систем евиденције
некретнина и права на њима подразумијева бољу
услугу, отворен приступ корисницима, мање

Виктор Григореску, технички директор Националне
агенције за катастар и земљишну књигу Румуније,
истакао је да је земљишна администрација прошла
кроз неколико реформи, па су у јануару 2005. године
почели са радом као нова јединствена Агенција. У
процесу успостављања јединствене земљишне
евиденције извршени су процеси усклађивања
архивске грађе, као и техничка и технолошка
модернизација. Научена лекција из цјелокупног
процеса промјена јесте да је детаљна припрема од
круцијалног значаја, поред тога јединствени
семинари и обуке кадра скраћују вријеме потребно за
усвајање нових знања и долази до бржег
прилагођавања у раду нове јединствене Агенције.
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Одржан Први српски
геодетски конгрес

У Белфасту, Сјеверна Ирска се у периоду од 16.10.2011.
до 20.10.2011. године одржава 11. Генерална
скупштина
Eurogeographics
(http://www.eurogeographics.org/),
Европске
асоцијације која окупља 56 катастарско –
картографских агенција из 44 европске државе.
На овогодишњој Генералној скупштини Републику
Српску представљају Др Тихомир Глигорић, директор
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове и Дарко Мишковић, стручни савјетник
директора за геодетске послове.
Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове је чланица ове
асоцијације од 2009. године и активан је учесник у
бројним активностима Eurogeographics, а које се
највећим дијелом односе на изградњу
инфраструктуре геопросторних података Европе
(ESDIN – European Data Infrastructure). У том смислу је
неопходно усвојити и примјењивати стандарде и
норме прописане од стране Европске уније – ИНСПИРЕ
директива, а које су подржане од стране свих чланица
Eurogeographics. Ови су стандарди усвојени и
интегрисани у законску регулативу у Републици
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Српској (Закон о премјеру и катастру) и ради се на
њиховој имплементацији у свим сегмантима ИГПРС
(Инфраструктура Геопросторних Података Републике
Српске) чиме је у потпуности извршено усклађивање
са нормама Европске уније у овој области.
Обавеза је свих чланица Eurogeographics, без
обзира да ли су оне чланице ЕУ или не, да обезбиједе
просторне податке за подручје своје надлежности, да
ти подаци буду поуздани, тачни, ажурни те да буду
израђени у складу са стандардима прописаним од
стране Европске уније (ИНСПИРЕ директива).
Корисници ових података су званична тијела
Европске уније (Европска комисија, Еуростат исл.)
којима се на основу споразума са Eurogeographics као
заступником
свих
катастарско-картографских
агенција на подручју Европе дистрибуирају
интегрисани подаци за подручје цијеле Европе.
На овогодишњој Генералној скупштини је
поред више различитих тема из области просторних
података, посебан значај имао дио који је био
посвећен сагледавању будућности катастра у Европи,
односно Интеграцији података о непокретностима као
новој визији катастра.

У београдском Сава Центру у периоду од 1. до 3.
децембра 2011. године одржан је Први српски
геодетски конгрес, који је имао карактер међународне
научне конференције. Конгрес је организован од
стране Републичког геодетског завода под
покровитељством Министарства животне средине,
рударства и просторног планирања Владе Републике
Србије.
Свечаном отварању конгреса присуствовао је
и ресорни министар Оливер Дулић који је у име Владе
Републике Србије и своје лично име поздравио
окупљене. Министар Оливер Дулић истакао је значај
својинске евиденције, те је нагласио да су један од
стубова државне управе поуздане информације о
власништву и квалитетне геоинформације.
Током свечаног отварања поред министра
присутнима су се обратили директор локалне
канцеларије Светске банке Лоуп Брефорт, извршни
директор ЕуроГеограпхицс-а Даве Ловелл и
председник Организационог одбора Ненад Тесла,
директор Републичког геодетског завода. Тесла је
нагласио да ће током конгреса бити представљена
најсавременија достигнућа геодетске науке и струке у
Србији, као и да ће се са најширом иностраном и
домаћом научном и стручном јавношћу разменити
знања и искуства кроз пет тематских целина:
- ГНСС („Глобални навигациони сателитски систем“)
технологије
- ИНСПИРЕ
- Процена и управљање непокретностима
- 3Д катастар
- Даљинска детекција у функцији регионалног
развоја.
Први српски геодетски конгрес организован
је као увертира пред врло значајан јубилеј „175 година
геодетске делатности у Србији 1837-2012“. Током
научне конфреренције представљено је преко 70
радова, од којих су половина били дело геодетских
стручњака из иностранства. Током три дана трајања

конгреса геодете из Србије имале су прилику да
размене искуства из области глобалних навигационих
сателитских система, даљинске детекције, масовне
процене и 3Д катастра са колегама из Шведске,
Норвешке, Немачке, Француске, Аустрије, Бразила,
Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Бугарске...
У оквиру конгреса одржана је и Међународна научна
конференција.
Учесници су имали прилику да се током
трајања конгреса упознају са актуелним пројектима и
достигнућима из области геодезије како у земљи, тако
и у свету.

На конгресу су такође активно учешће узели
представници Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске. Пред
еминентним аудиторијем, су изложили 3 реферата на
теме: Катастар непокретности Републике Српске,
Позициони сyстем Републике Српске – СРПОС и
Инфраструктура геопросторних података Републике
Српске.
Конгрес је имао више од 400 учесника из 23
земље. Презентовано је 77 реферата који су покрили
свих пет тематских области.
Конгрес је у потпуности оправдао очекивања
и организатор је добио највише оцене од свих
учесника скупа.
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Посјета
Нови пројект са
потпредсједника
Свјетском банком
Републике Српске
Бања Лука 17.11.2011. године - Представници
банке које је предводио вођа тима за програм
Енеса Суљкановића Свјетске
у вези са земљишном администрацијом за Европу и
источну Азију, господин Гавин Адлингтон, су у периоду
Геодетској управи
од 14.11.-17.11.2011. године одржали низ састанака са
Дана 14.11.2011. године потпредсједник
Републике Српске Енес Суљкановић посјетио је
просторије Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске, те
одржао састанак са директором Управе др Тихомиром
Глигорићем и његовим сарадницима.
Потпредсједник је исказао интересовање да
се упозна са тренутним активностима Геодетске
управе, са посебним освртом у вези са изградњом
мини хидроелектрана на ријеци Босни.
Директор Управе је упознао госп. Суљкановића са
напорима које предузима ова Управа у циљу
реализације свих послова који су јој повјерени
законом, те посебно са поступцима реализације
конкретних питања од значаја за бошњачку
популацију у Републици Српској.

Потпресједник Републике Српске је изразио
велико задовољство начином рада Геодетске управе,
те је нагласио значај потребе активног међусобног
дијалога, успостављања сарадње на највишем
институционалном нивоу, те заједничког дјеловања у
циљу рјешавања појединих питања.
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представницима Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове и представницима
Министарства правде Републике Српске, а у циљу
израде новог пројекта под називом „Пројекат
регистрације катастра некретнина“.
Пројекат са Свјетском банком представља
заједнички пројекат Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске и
Федералне управе за геодетске и имовинско-правне
послове Федерације БиХ, уз активно учешће
ентитетских Министарстава правде.
Чланови тимова учесника у пројекту су водили
цјелодневне активне разговоре са представницима
Свјетске банке, како би се на свеобухватан начин
разрадили детаљи новог пројекта.
На завршном састанку одржаном данас у
просторијама Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове, а коме је присуствовао и
директор Федералне геодетске управе Жељко
Обрадовић заједно са својим сарадницима,
усаглашено је да ће пројекат имати три компоненте, и
то:
1. Развој и унапређење података о непокретностима,
2. Развој и унапређење инфраструктуре евиденција о
непокретностима и
3. Развој и унапређење политика, институционални
развоје и управљање пројектом.
Процес развоја података о непокретностима
подразумијеваће премјер непокретности и
регистрацију евиденција права на непокретностима,
ажурирање података о непокретностима, те
хармонизацију евиденција права о непокретностима.
Друга компонента пројекта обухвата побољшање
услова рада и модернизацију процеса рада,
унапређење информатичких технологија и техничке
опреме за премјер, као и скенирање документацију у

циљу креирања дигиталне архиве.
Трећа компонента се односи на техничку
подршку, институционални развој кроз одрживост и
управљање, јачање капацитета и едукација, као и на
оперативну подршку.
Нови пројекат ће омогућити да се на бржи,
ефикаснији и модернији начин изврши ажурирање
евиденције о непокретностима и права на њима,
креира поуздана и тачна база података, као и изврши
хармонизација евиденција у складу са стандардима
Европске уније и препорукама Европске комисије, а
што ће у коначности омогућити квалитетнију правну
сигурност и стабилност грађанима, те ће на значајан
начин допринијети бржем и прогресивнијем развоју
Републике Српске.

Такође, велико интересовање за рад и
напредак Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне
послове
је
показао
предсједавајући Савјета министара Босне и
Херцеговине, господин Никола Шпирић. Директор
Геодетске управе др Тихомир Глигорић је у сриједу
15.11.2011. године уприличио састанак са Николом
Шпирићем и Гавином Алдингтоном, на коме су
размијењена бројна мишљења и искуства.
Предсједавајући Савјета министара је дао
отворену подршку Геодетској управи у правцу њене
модернизације, те напорима за хармонизацију
евиденција о некретнинама, а нарочито је исказао
задовољство да је Свјетска банка препознала
Геодетску управу као једну од најзначајнијих
институција за развој Републике Српске и Босне и
Херцеговине.

Обука радника
Подручне јединице
Бања Лука
У склопу реализације 1. фазе пројекта
унапређења софтверског система еТеррасофт, у
периоду од 03.11. до 02.12.2011. године у
просторијама Одјељења за геодетско-информациони
систем и информациони систем Управе у Бањалуци,
одржана је корисничка обука за раднике ПЈ Бањалука.
Обуци су присуствовали и начелници одјељења из
Сектора за геодезију и стручни сарадници за надзор
информационог система ради упознавања са
функционалностима апликације за нови софтверски
систем за катастар непокретности, еТеррасофт, са
акцентом на коришћењу модула за ажурирање
дигиталног катастарског плана, еТерраДГП. Обуком је
руководио Мр Ђорђе Пржуљ, Факултет техничких
наука, Нови Сад. Овом приликом су евидентирани и
нови кориснички захтјеви и примједбе, који ће бити
испоштовани с обзиром да је апликација у развојној
бета фази.

Овакав вид обуке, као и бројни други, имају
за циљ да се константно унапређује знање запослених
у Управи, а како би се на што ефикаснији начин пратио
корак са свјетским технолошким достигнућима из
области којима се бави ова Управа, што у коначности
значи да ће грађани и корисници наших услуга имати
на располагању службенике спремне да одговоре
свим њиховим потребама на експедитивнији, бржи и
ефикаснији начин.
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Стручни сусрет
Колегија геодетских
управа Хрватске,
Федерације БиХ и
Републике Српске
Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске у
четвртак и петак (10. и 11.11.2011. године) била је
организатор и домаћин стручног сусрета Колегија
геодетских управа Републике Хрватске, Федерације
БиХ и Републике Српске. Сусрет је одржан у Хотелу
''Кардиал'' у Теслићу.

На скупу се расправљало о следећим темама:
„Законодавство матичних земаља у области катастра
и практична искуства његове примјене“ и о
„Актуелним пројектима стандардизације земљишне
администрације у матичним земљама у области
катастра и практична искуства његове примјене“.
Представници Државне геодетске управе
Републике Хрватске представили су двојни систем
евиденција некретнина у Републици Хрватској.
Међутим, мишљења су да је јединствени систем
евиденције катастра и земљишних књига, по угледу
на Шведску и друге скандинавске земље, бољи и
ефикаснији. У Хрватској су донесени Правилници у
складу са законом, који омогућавају рад Државне
геодетске управе као двојни систем евиденција, али
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су свјесни чињенице да Европска унија препоручује да
регистри буду усклађени и да се воде у јединственом
систему евиденције. Самим тим, Државна геодетска
управа Републике Хрватске пружила је подршку
јединственом систему евиденције који је Републичка
управа за геодетске и имовинско-правне послове
Републике Српске до сада створила и тежњу да тај
систем у потпуности усаврши и имплементује.
Федерална управа за геодетске и
имовинско-правне послове Федерације БиХ се
тренутно налази на, како они кажу, „новом почетку“, а
у процедури је доношење новог Закона о измјери и
катастру некретнина, као и измјена Закона о
земљишним књигама. У потпуности подржавају
модернизацију и начин функционисања Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове
Републике Српске, те је наглашено како постоји
изузетно добра комуникација између ове двије
Управе. Упознати су са Законом о катастру и премјеру
Републике Српске, који сматрају за добар примјер.
Закључено је да је јединствени систем евиденције
катастра и земљишних књига бољи од двојне
евиденције некретнина. Разлог за овакав закључак
произашао је из тога јер је јединствени систем
евиденције некретнина бржи, ефикаснији,
једноставнији и јефтинији.
Став Колегија је да досадашњу добру сарадњу
треба и даље одржавати и јачати. Из досадашње
сарадње намеће се стварање и потписивање
билатералног Споразума
геодетских управа
Републике Хрватске, Федерације БиХ и Републике
Српске о међусобној сарадњи и договарање принципа
заједничког наступа према институцијама Европске
уније.

Посјета студената Архитектонско грађевинског факултета из Бања Луке

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске
наставља сарадњу са Архитектонско-грађевинским
факултетом Универзитета у Бањој Луци.
Данас је Републичка управа за геодетске и
имовинско-праве послове била домаћин студентима
четврте године стдуијског програма Геодезија,
професорима и декану Архитектонско-грађевинског
факултета.
Републичка управа за геодетске и
имовинско-правене послове је и у претходном
периоду била заинтересована за сарадњу са
факултетом, те да студенте и професоре упозна са
начином свога рада.
Овом приликом присутни студенти и
професори упознати су са:
1. Дјелокругом рада, организацијом, активностима
РУГИПП-а на успостави катастра непокретности (мр
Драган Мацановић),
2. Актуелни пројекти Републичке управе за геодетске
и имовинско-правне послове (Ненад Бајић),
3. ЦРПОС -мрежа перманентних станица GNSS станица
Р.С. (Велибор Витор),

4.Реализација концепције јединствене евиденције у
Републици Српској (Александар Деурић).
Након представљања дјелокруга рада,
организације, актуелних пројеката, законске
регулативе и планова за развој Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове, присутни су
били у прилици да поставе питања и добију одговор.
Поред презентација о горе наведеним темама, и
појашњења на којим принципима се заснива рад
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове, студенти и професори су били у прилици да
се обиђу просторије Управе и упознају се са
распоредом и организационим јединицама које
функционишу у оквиру Управе.
Након чега је организован коктел на којем су
представници Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове, професори и студенти
Архитектонско-грађевинског факултета у опуштеној
атмосфери наставили разговоре и договорили
наставак сарадње.
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Дана 28.12.2011. године је у Бањој Луци одржана 52.
сједница Вијећа за заштиту виталног интереса
Уставног суда Републике Српске.
Вијеће је, у складу са Уставом и Законом утврђеним
надлежностима, донијело одлуку којом је утврђено
да Законом о премјеру и катастру Републике Српске
није повријеђен витални интерес конститутивног
бошњачког народа.
Предмет разматрања Вијећа било је мериторно
одлучивање о захтјеву Клуба делегата бошњачког
народа у Вијећу народа Републике Српске које сматра
да је у конкретном случају повријеђен витални
интерес тог народа да учествује у организацији органа
јавне власти, као и његово право да ефективно
учествује у поступку оснивања премјера и катастра
непокретности. Такође, повреду виталног интереса
Клуб бошњачког народа види и у томе што се
предметним Законом, наводно, вријеђају имовинска
права бошњачког народа, те да се не штити државна
имовина од могуће неуставне промјене њеног
статуса.

Одлучујући о захтјеву Клуба делегата бошњачког
народа у Вијећу народа Републике Српске, Вијеће је
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утврдило да оспореном одлуком није повријеђен
витални интерес бошњачког народа који се односи на
организацију органа јавне власти с обзиром на
чињеницу да оспорени Закон ни једном својом
одредбом не регулише организацију јавне власти,
што и није циљ његовог доношења. Наиме, овим
законом се уређују управни и стручни послови који се
односе на премјер, катастар непокретности, основне
геодетске радове и друга стручна питања. Вијеће је,
такође, оцјенило да начин на који је оспореним
законом уређено питање премјера и катастра не
улази у права из домена виталног националног
интереса конститутивних народа утврђених Уставом,
па тако не може довести до повреде ових права
бошњачког народа. Поред тога, Вијеће је оцијенило да
је оспорени закон општег карактера и да се једнако
односи на све грађане Републике Српске, те ниједан
констутивни народ оваквим прописивањем није
доведен у неравноправни положај. Исто тако, по
оцјени Вијећа, неосноване су тврдње подносиоца
захтјева да ће предметним законом бити онемогуено
рјешавање питања реституције непокретности
грађанима бошњачке националности, јер овај закон
не утиче на стечена права, већ прије свега уређује
стручне послове који се односе на премјер и јавни
регистар непокретности, те се не може довести у везу
са реституцијом имовине.

Пројекат регистрације
катастра некретнина
привукао пажњу
Свјетске банке
Представници Свјетске банке су у периоду од
30.01. до 03.02.2012. године посјетили Бањалуку и
одржали низ радних састанака са представницима
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове и представницима Министарства правде
Републике Српске у вези са текућим ''Пројектом
регистрације земљишта'' као и у вези са будућим
''Пројектом регистрације катастра некретнина''.
Након добре сарадње на пројекту под називом
''Пројекат регистрације земљишта'' који је Свјетска

банка у претходном периоду реализовала са
Министарством правде Републике Српске и
Републичком
управом
за
геодетске
и
имовинско-правне послове, који је успјешно
приведен крају, све три стране које су радиле на овом
пројекту, изразиле су очекивања да ће и нови
пројекат под називом ''Пројекат регистрације
катастра некретнина'' такође бити успјешно
реализован.

Током протеклих пет дана на радним
састанцима интензивно се радило на дефинисању
детаља раније усаглашених компоненти ''Пројекта
регистрације катастра некретнина'', а то су: развој и
унапређење података о непокретностима, развој и
унапређење инфраструктуре евиденције о
непокретностима, и развој и унапређење политика,
институционални развој и управљање пројектом.
Циљ новог пројекта је да се омогући бржи, ефикаснији
и модернији начин рада, који ће бити заснован на
тачним и ажурним подацима, изврши хармонизација
евиденција у складу са стандардима Европске уније и
препорукама Европске комисије, што ће за крајњи
циљ имати правну сигурност и стабилност грађана,
али и значајно допринијети бржем развоју Републике
Српске.
Након што представници Свјетске банке у периоду од
6.-10. фебруара 2012. године одрже радне састанке и

са представницима Федералне управе за геодетске и
имовинско-правне послове Федерације БиХ, у
Сарајеву ће се у петак, 10.02.2012. године одржати
заједнички састанак између Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике
Српске, Федералне управе за геодетске и
имовинсако-правне послове Федерације БиХ и
Свјетске банке, а све у циљу сумирања резултата и
усаглашавања ставова.

Обавјешавамо становнике општине Лакташи
да Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна јединица Лакташи,
05.11.2011. године преселила у нове просторије које се
налазе у Карађорђевој улици број 63, први спрат. Нове
просторије ће омогућити превенствено странкама да
на лакши, бржи и експедитивнији начин остваре своја
права, те добију све потребне информације и
искористе услуге које пружа Подручна јединица
Лакташи.
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Састанак са проф.др
Станком Станићем и
проф.др Владимиром
Лукићем
Крајем 2011. године договорено је да се одржи
састанак између Републичке управе зе геодетске и
имовинско-правне послове, Универзитета у
Бањалуци и Архитектонско-грађевинског факултета,
како би сумирали резултате сарадње за ову годину.

Овај састанак је реализован 27.12.2011.године, у
сједишту Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове, којем су присуствовали
директор Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове др Тихомир Глигорић са
сарадницима, Ректор Универзитета у Бањалуци
Станко Станић и професор Архитектонско грађевинског факултета Бањалука Владимир Лукић.
Направљен је осврт на до сада учињено и речено је да
су студенти Архитектонско-грађевинског факултета,
током студирања, уз подршку Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове имали
прилику да поред теоретског знања које су стицали на
Факултету буду упознати и са практичним
примјерима и то: „Управљање развојним пројектима
Републике Српске“, „Дјелокругом рада, организације и
активности Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове“, као и „Реализацијом
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концепције јединствене евиденције у Републици
Српској“.
Поред овога Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове је помогла одлазак
студената четврте године одјека Геодезије
Архитектонско-грађевинског факултета Бањалука на
Прву стручну екскурзију у Београд, гдје су посјетили
Грађевински факултет Универзитета у Београду,
Републички геодетски завод Србије, Војногеографски
институт, Астрономску опсервацију и Планетаријум.
Ректор Универзитета у Бањалуци Станко Станић и
професор Архитектонско-грађевинског факултета
Бањалука Владимир Лукић захвалили су се за
досадашњу успјешну сарадњу и изразили жељу да се
таква сарадња настави и у наредној години.
Професор Владимир Лукић је напоменуо да је
Предсједник Републике Српске Милорад Додик
недавно примио у посјету прву генерацију
дипломираних
инжењера
геодезије
Архитектонско-грађевинског факултета Бањалука и
том приликом указао на значај овог дефицитарног
занимања, које је потребно за даљи развој Републике
Српске. Предсједник је тада рекао да младим
стручњацима треба дати прилику да својим радом и
залагањем допринесу да се што прије обаве стручни
геодетски послови и тако помогну да се сумира
стварно стање на терену, што би у наредном периоду
било од велике користи за Републику Српску када је у
питању инвестирање у развој Републике Српске али и
аплицирање за развојне пројекте према ИПА
фондовима, Свјетској банци, Европској унији.
Директор Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове др Тихомир Глигорић
упознао је присутне да се Републичка управа за
геодетске и имовинско-правне послове пријавила на
Програм Владе Републике Српске и Завода за
запошљавање Републике Српске за запошљавање
приправника, а у складу с тим, у наредној години је у
плану да буде расписан конкурс за пријем одређеног
броја приправника инжењера геодезије.
Уз констатацију да је досадашња сарадња била веома
успјешна, сви учесници на овом састанку изразили су
искрене жеље да се таква сарадња настави и у будуће.

Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове наставља добру сарадњу са
Архитектонско-грађевинским факултетом
Универзитета у Бањалуци
У уторак, 22.12.2011. године, директор Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове др
Тихомир Глигорић, заједно са својим сарадницима,
одржао је састанак са првом генерацијом
дипломираних
инжењера
геодезије
Архитектонско-грађевинског факултета у Бањалуци.
На овом састанку присутни су упознати са стручним
пословима из области геодезије, али и пројектима
које је Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове до сада реализовала, као
и са актуелним пројектима који се реализују у овом
периоду. Између осталог, представљени су и планови

и пројекти који би требали да у будућности буду
реализовани, а који би допринијели да рад
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове буде још бољи и ефикаснији.
Дипломирани инжењери геодезије упознали су
директора Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове др Тихомира Глигорића и
његове сараднике о усвојеном стручном знању али и о
постигнутим резултатима током студија, те захвалили
се на подршци коју су имали током студија од
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове.
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