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На осно ву чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 173. став 2. За ко на о пре мје ру и ка та стру
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 6/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
16. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ВИ СИ НИ НА КНА ДА ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПО ДА ТА КА 
И ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГА РЕ ПУ БЛИЧ КЕ УПРА ВЕ ЗА 
ГЕ О ДЕТ СКЕ И ИМО ВИН СКО-ПРАВ НЕ ПО СЛО ВЕ

I

Овом од лу ком утвр ђу је се ви си на на кна да за ко ри шће -
ње по да та ка и пру жа ња услу га Ре пу блич ке упра ве за ге о -
дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве.

II

Ви си на на кна де за ко ри шће ње по да та ка утвр ђу је се
сље де ћим из но си ма:
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а) За ко ор ди на те, ко те и опис по ло жа ја ге о дет ских та -
ча ка - по јед ној тач ки:

1) астро ном ско-ге о дет ска, гра ви ме триј ска, три го но ме триј -
ска, ре фе рент на тач ка или тач ка по себ не град ске мре же:

- за ко ор ди на те................................................................7 КМ

- за ко ту ...........................................................................5 КМ

- за опис по ло жа ја ..........................................................5 КМ

2) по ли го но ме триј ска или ве зна тач ка:

- за ко ор ди на те................................................................5 КМ

- за ко ту ...........................................................................3 КМ

- за опис по ло жа ја ..........................................................3 КМ

3) по ли гон ска или ли ниј ска тач ка:

- за ко ор ди на те................................................................3 КМ

- за ко ту ...........................................................................2 КМ

- за опис по ло жа ја ..........................................................3 КМ

4) ре пер

- за ко ту ...........................................................................5 КМ

- за опис по ло жа ја ..........................................................3 КМ

5) тач ка гра ђе вин ске или ре гу ла ци о не ли ни је:

- за ко ор ди на те................................................................5 КМ

6) де таљ на тач ка:

- за ко ор ди на те................................................................1 КМ

б) За ко ри шће ње сер ви са СР ПОС-а утвр ђу је се на кна -
да, и то:

1) СР ПОС РТК - по зи ци о ни ра ње при мје ном ки не ма тич ке
ме то де:

- по за по че тој ми ну ти ...............................................0,20 КМ

- 10 ча со ва .....................................................................30 КМ

- 20 ча со ва .....................................................................50 КМ

- 50 ча со ва ...................................................................150 КМ

- па у шал - један мје сец ..............................................250 КМ

- па у шал - два мје се ца ...............................................350 КМ

- па у шал - три мје се ца ...............................................450 КМ

- па у шал - четири мје се ца .........................................550 КМ

- па у шал - пет мје се ци ...............................................650 КМ

- па у шал - шест мје се ци ............................................750 КМ

- па у шал - 12 мје се ци...............................................1000 КМ

2) СР ПОС ДГПС - по зи ци о ни ра ње при мје ном ди фе рен -
ци јал не ме то де:

- по за по че тој ми ну ти ...............................................0,15 КМ

- 10 ча со ва .....................................................................20 КМ

- 20 ча со ва .....................................................................40 КМ

- 50 ча со ва ...................................................................100 КМ

- па у шал - један мје сец ..............................................200 КМ

- па у шал - два мје се ца ...............................................300 КМ

- па у шал - три мје се ца ...............................................400 КМ

- па у шал - четири мје се ца .........................................500 КМ

- па у шал - пет мје се ци ...............................................600 КМ

- па у шал - шест мје се ци ............................................700 КМ

- па у шал - 12 мје се ци...............................................1000 КМ

3) СР ПОС РТК - на кнад на об ра да ин тер вал ис под 30 се -
кун ди по са ту ................................................................22 КМ

4) СР ПОС ДГПС - на кна дна об ра да ин тер вал од 30 се кун -
ди и ве ћи по са ту..........................................................13 КМ

5) СР ПОС РТК - ге не ри са ње и до ста вља ње RI NEX фај ло -
ва по са ту.......................................................................28 КМ

6) СР ПОС ДГПС - ге не ри са ње и до ста вља ње RI NEX фај -
ло ва по са ту...................................................................17 КМ

7) СР ПОС ДГПС - ге не ри са ње и до ста вља ње RI NEX фај -
ло ва по са ту...................................................................33 КМ

8) СР ПОС ДГПС - ге не ри са ње и до ста вља ње ар хи ви ра -
них RI NEX фај ло ва по са ту ........................................19 КМ

9) Ауто мат ска на кнад на об ра да:

- СР ПОС ГПС RI NEX 30 сец., пет пер ма нент них ста ни ца,
пре ци зне ефе ме ри де по са ту .......................................13 КМ

- СР ПОС ГПС RI NEX 30 сец. раз ли чи ти од 30 сец., до -
дат но по са ту...................................................................1 КМ

- СР ПОС ГПС RI NEX 30 сец., ви ше од пет пер ма нент них
ста ни ца, до дат но по са ту ...............................................1 КМ

- СР ПОС ГПС RI NEX бр зе или ул тра бр зе ефе ме ри де, до -
дат но по са ту...................................................................1 КМ

10) ком пле тан из вје штај о ко ри шће њу СР ПОС мре же по
за хтје ву ко ри сни ка на мје сеч ном ни воу.....................63 КМ

11) тран сфор ма ци ја ко ор ди на та web апли ка ци јом по ге о -
дет ској тач ки.................................................................13 КМ

12) про грам за тран сфор ма ци ју ко ор ди на та, 
на CD .............................................................................96 КМ

13) ви си на на кна де под б) ове тач ке од но си се на један
ГПС при јем ник

14) на кна да под б) ове тач ке ће се до 1. јануара 2013. го -
ди не на пла ћи ва ти у из но су од 20% од про пи са не на кна де

в) За ко пи је ге о дет ских пла но ва у ана лог ном об ли ку:

1) хо ри зон тал на пред ста ва за лист де та ља са ар хив ског
ори ги на ла:

- за раз мје ру 1:500 ........................................................53 КМ

- за раз мје ру 1:1000 и 1:1562,5 ...................................67 КМ

- за раз мје ру 1:2500 и 1:3125 ......................................87 КМ

- за раз мје ру 1:5000 и 1:6250 ......................................93 КМ

2) ви син ска пред ста ва за лист де та ља са ар хив ског ори ги -
на ла:

- за раз мје ру 1:500 ........................................................33 КМ

- за раз мје ру 1:1000......................................................43 КМ

- за раз мје ру 1:2500......................................................53 КМ

- за раз мје ру 1:5000......................................................60 КМ

3) хо ри зон тал на и ви син ска пред ста ва за лист де та ља са
ар хив ског ори ги на ла:

- за раз мје ру 1:500 ........................................................87 КМ

- за раз мје ру 1:1000 ....................................................110 КМ

- за раз мје ру 1:2500....................................................140 КМ

- за раз мје ру 1:5000....................................................153 КМ

4) хо ри зон тал на пред ста ва по за по че том хек та ру са рад -
ног ори ги на ла:

- за раз мје ру 1:500 ..........................................................7 КМ

- за раз мје ру 1:1000 и 1:1562,5 .....................................5 КМ

- за раз мје ру 1:2500 и 1:3125 ........................................3 КМ

- за раз мје ру 1:5000 и 1:6250 ........................................1 КМ

5) хо ри зон тал на и ви син ска пред ста ва по за по че том хек -
та ру са рад ног ори ги на ла:

- за раз мје ру 1:500 ........................................................12 КМ

- за раз мје ру 1:1000........................................................7 КМ

- за раз мје ру 1:2500........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:5000........................................................1 КМ

6) хо ри зон тал на и ви син ска пред ста ва са пла но ва за по -
себ не по тре бе - по за по че том хек та ру:

- за раз мје ру 1:500 ..........................................................7 КМ

- за раз мје ру 1:1000........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:2500........................................................3 КМ

- за раз мје ру 1:5000........................................................1 КМ

7) пре глед ни пла но ви (осно в за из ра ду ка та стра во до ва)
по за по че том хек та ру:

- за раз мје ру 1:500 ..........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:1000........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:2500........................................................3 КМ

- за раз мје ру 1:5000........................................................1 КМ

8) пла но ви во до ва и под зем них обје ка та са јед ном вр стом
во да - по за по че том хек та ру:

- за раз мје ру 1:500 ..........................................................7 КМ
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- за раз мје ру 1:1000........................................................6 КМ

- за раз мје ру 1:2500........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:5000........................................................1 КМ

9) пла но ви во до ва и под зем них обје ка та са двије или ви -
ше вр ста во до ва - по за по че том хек та ру:

- за раз мје ру 1:500 ........................................................12 КМ

- за раз мје ру 1:1000........................................................7 КМ

- за раз мје ру 1:2500........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:5000........................................................1 КМ

10) план пар це ле са рад ног ори ги на ла за све раз мје ре пар -
це ла:

- за јед ну пар це лу са по да ци ма о ко ри сни ку, по вр ши ни,
кул ту ри и кла си ............................................................13 КМ

- за сва ку сље де ћу пар це лу још по...............................3 КМ

- за упис гра ни ча ра - по гра ни ча ру ..............................1 КМ

- за не пу не ли сто ве де та ља под в) ове тач ке на кна да се
пла ћа сра змјер но по вр ши ни под де та љем, за о кру же но на
¼ ди је ла, ½ ди је ла или ¾ ди је ла од на кна де за цијели
лист

- за дру ги и сва ки да љи при мје рак ко пи је пла на под в) ове
тач ке пла ћа се на кна да у из но су од 50% на кна де про пи са -
не за пр ви при мје рак

- у на кна ду под в) ове тач ке ни су ура чу на те на кна де за ре -
про дук ци ју ко пи је са ори ги на ла (ко пи је, ма те ри јал, ди ске -
те и др.) ко ји се по себ но ис ка зу ју и на пла ћу ју

г) За ко пи је ге о дет ских пла но ва у ди ги тал ном (век тор -
ском) об ли ку:

1) за ко пи је ске ни ра них и ге о ре фе рен ци ра них ана лог них
пла но ва, као и за ко пи је рас тер ских сли ка ди ги тал ног
пла на, об ра чу на ва ју се на кна де утвр ђе не под в) подт. од
1) до 10) ове тач ке

2) за ко пи ју по да та ка ди ги тал ног ка та стар ског и ге о дет -
ског пла на на ди ги тал ном ме ди ју утвр ђу је се на кна да уве -
ћа на за 100% у од но су на на кна ду под в) подт. од 1) до
10)

3) уко ли ко об ве зник на кна де ко ри сти по јед ном за хтје ву
ве ћу ко ли чи ну ди ги тал них по да та ка, утвр ђе на на кна да се
ума њу је, и то:

- од 2500 КМ до 5000 КМ за 10%

- за сва ких сље де ћих 1000 КМ до 25.000 КМ за још по 1%

- пре ко 25.000 КМ за 50%

- за ци је лу оп шти ну 90%

д) За ко пи је ка ра та у ана лог ном об ли ку - по ли сту:

1) основ на кар та раз мје ре 1:5000 .............................200 КМ

2) основ на кар та раз мје ре 1:10000 ...........................233 КМ

3) кар та раз мје ре 1:20000 ..........................................100 КМ

4) кар та под руч ја ГУП-а свих раз мје ра ...................100 КМ

5) кар та под руч ја ГУП-а свих раз мје ра ка ши ра на на плат -
ну..................................................................................140 КМ

6) сту ди ја о зе мљи шту - по при мјер ку књи ге ...........50 КМ

7) кар та ис ко ри шћа ва ња зе мљи шта 
раз мје ре 1:20000 ...........................................................50 КМ

8) кар та ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта раз мје ре
1:20000...........................................................................50 КМ

9) пе до ло шка, бо ни тет на и кар та еро зи је во до ле жно сти и
во до плав но сти ..............................................................50 КМ

10) кар та раз мје ре 1:25000 че тво ро бој на.................100 КМ

11) кар та раз мје ре 1:25000 дво бој на (пун са др жај) ..80 КМ

12) кар та раз мје ре 1:25000 ре љеф и хи дро гра фи ја...50 КМ

13) кар те раз мје ре 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:300000,
1:500000, 1:750000, 1:1000000 или дру ге не стан дард не
раз мје ре .......................................................................100 КМ

14) по љо при вред на кар та раз мје ре 1:25000 ..............50 КМ

15) кар те ге о дет ских мре жа и оста ле пре глед не кар те А1 -
А0.................................................................................100 КМ

16) кар те ге о дет ских мре жа и оста ле пре глед не кар те А3 -
А2...................................................................................70 КМ

17) кар те ге о дет ских мре жа и оста ле пре глед не 
кар те А4.........................................................................45 КМ

ђ) За ко пи је ка ра та у ди ги тал ном об ли ку - по ли сту:

1) ди ги тал на рас тер ска кар та раз мје ре 1:5000 ........200 КМ

2) ди ги тал на рас тер ска кар та раз мје ре 1:10000 ......233 КМ

3) ди ги тал на рас тер ска кар та раз мје ре 1:25000 че тво ро -
бој на.............................................................................100 КМ

4) ди ги тал на рас тер ска кар та раз мје ре 1:25000 дво бој на
(пун са др жај) ................................................................80 КМ

5) ди ги тал на рас тер ска кар та раз мје ре 1:25000 ре љеф и
хи дро гра фи ја ................................................................50 КМ

6) ди ги тал не рас тер ске кар те раз мје ре 1:50000, 1:100000,
1:200000, 1:300000, 1:500000, 1:750000, 1:1000000 или
дру ге не стан дард не раз мје ре ....................................100 КМ

7) са др жај ди ги тал не век тор ске кар те 1:25000 - по ли сту:

- кон трол не тач ке........................................................100 КМ

- гра ди ли шта.................................................................10 КМ

- згра де ..........................................................................50 КМ

- објек ти (ин фра струк тур ни).......................................50 КМ

- тран спорт ....................................................................50 КМ

- хи дро гра фи ја ..............................................................50 КМ

- изо хип се....................................................................100 КМ

- пу те ви........................................................................100 КМ

- же ље зни це ..................................................................50 КМ

- ве ге та ци ја....................................................................50 КМ

е) Аеро фо то гра ме триј ски ма те ри ја ли у ана лог ном 
об ли ку:

1) аеро фо то гра ме триј ски ма те ри јал у ана лог ном об ли ку -
сни мак (ко пи ја).............................................................50 КМ

2) аеро фо то гра ме триј ски ма те ри јал у ана лог ном об ли ку -
фо то ски ца (фо то -мо за ик) A1-A0 ..............................100 КМ

3) аеро фо то гра ме триј ски ма те ри јал у ана лог ном об ли ку -
фо то -ски ца (фо то- мо за ик) A3-A2 ...............................70 КМ

4) аеро фо то гра ме триј ски ма те ри јал у ана лог ном об ли ку -
фо то- ски ца (фо то- мо за ик) A4 .....................................45 КМ

ж) Аеро фо то гра ме триј ски ма те ри ја ли у ди ги тал ном
об ли ку:

1) за ди ги тал не аеро фо то гра ме триј ске сним ке, ко лор, по
за по че том км²:

- ре зо лу ци је до 10 цм...................................................40 КМ

- ре зо лу ци је ве ће од 10 до 20 цм ................................25 КМ

- ре зо лу ци је ве ће од 20 до 40 цм ................................15 КМ

2) за ске ни ра ни аеро фо то гра ме триј ски сни мак, цр но-би је -
ли, по сним ку................................................................33 КМ

3) за ске ни ра ни аеро фо то гра ме триј ски сни мак, ко лор, по
сним ку ...........................................................................30 КМ

з) За по дат ке ор то фо тоа утвр ђу је се на кна да, и то:

1) за ди ги тал ни ор то фо то у ко ло ру на ди ги тал ном ме ди ју
по за по че том км²:

- ре зо лу ци је до 10 цм...................................................44 КМ

- ре зо лу ци је ве ће од 10 до 20 цм ................................26 КМ

- ре зо лу ци је ве ће од 20 до 40 цм ................................14 КМ

- ре зо лу ци је ве ће од 40 до 100 цм ................................5 КМ

2) за штам па ни ор то фо то у ко ло ру, на па пи ру 
по дм²...............................................................................4 КМ

3) уко ли ко об ве зник на кна де ко ри сти по јед ном за хтје ву
ве ћу ко ли чи ну ди ги тал них по да та ка, утвр ђе на на кна да се
ума њу је, и то:

- од 50 до 100 км² 2-30%

- пре ко 100 км² за 50%

- за ци је лу оп шти ну 90%

и) За по дат ке ди ги тал ног мо де ла те ре на утвр ђу је се
на кна да, и то:

1) за ди ги тал ни мо дел те ре на ди мен зи ја гри да 5 м, тач но -
сти ± 30 цм по км²........................................................75 КМ
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2) за ди ги тал ни мо дел те ре на ди мен зи ја гри да 10 м, тач -
но сти ± 1 м по км²........................................................55 КМ

3) уко ли ко об ве зник на кна де ко ри сти по јед ном за хтје ву
ве ћу ко ли чи ну ди ги тал них по да та ка утвр ђе на на кна да се
ума њу је, и то:

- од 50 до 100 км² за 30%

- пре ко 100 км² за 50%

- за ци је лу оп шти ну 90%

ј) За по дат ке ре ги стра про стор них је ди ни ца у ди ги тал -
ном об ли ку утвр ђу је се на кна да, и то:

1) за Ре пу бли ку по по ли го ну.......................................52 КМ

2) за град по по ли го ну .................................................10 КМ

3) за оп шти ну по по ли го ну .........................................10 КМ

4) за ка та стар ски срез по по ли го ну ............................10 КМ

5) за ка та стар ску оп шти ну по по ли го ну ....................10 КМ

6) за на се ље но мје сто по по ли го ну ............................10 КМ

7) за ста ти стич ки круг по по ли го ну ...........................10 КМ

8) за по пи сни круг по по ли го ну .................................10 КМ

9) за кућ не бро је ве у на се ље ном мје сту - за је дан кућ ни
број...................................................................................5 КМ

10) за сва ки сље де ћи кућ ни број у на се ље ном
мје сту..........................................................................0,10 КМ

к) За ко пи ју - пре пис по да та ка пре мје ра и ка та стра
не по крет но сти:

1) пре пис по да та ка из ори ги нал ног за пи сни ка 
ела бо ра та пре мје ра - по стра ни за пи сни ка (без ко та 
и ко ор ди на та) ................................................................15 КМ

2) по сје дов ни лист, лист не по крет но сти и дру ги 
ди је ло ви ка та стар ског опе ра та или из во да из њих 
по стра ни.......................................................................15 КМ

3) уко ли ко об ве зник на кна де ко ри сти по јед ном за хтје ву
ве ћу ко ли чи ну по сје дов них ли сто ва, на кна да се ума њу је,
и то:

- за 50 - 100 стра на 30%

- пре ко 100 стра на 50%

- за ци је лу ка та стар ску оп шти ну 70%

4) из вод из зе мљи шне књи ге - по из во ду ..................15 КМ

5) ко пи ја ски це пре мје ра - по дм²...............................30 КМ

6) ко пи ја ски це пре мје ра - по пар це ли.......................10 КМ

7) ко пи ја ски це ге о дет ског осно ва за сни ма ње де та ља (по -
ли гон ска, ни вел ман ска и мре жа ори јен та ци о них та ча ка):

- за фор мат А0-А2 ........................................................18 КМ

- за фор мат А3-А4 ........................................................15 КМ

л) За да ва ње по да та ка о по вр ши на ма, кул ту ра ма и ка -
та стар ском при хо ду:

1) по пар це ли ..................................................................3 КМ

љ) За из да ва ње по да та ка о исто ри ја ту пар це ла

1) по спи ску про мје на..................................................14 КМ

2) ко пи ра ње по да та ка из ка та стар ског опе ра та по стра ни -
ци, и то ..........................................................................10 КМ

3) сва ка на ред на стра ни ца још по ................................3 КМ

м) За при сту па ње (омо гу ћа ва ње стал ног при сту па) ал -
фа ну ме рич ким по да ци ма ка та стра и зе мљи шне књи ге
за под руч је јед не по ли тич ке оп шти не у ди ги тал ном
об ли ку пу тем ло кал не (или гло бал не) ра чу нар ске мре -
же утвр ђу је се на кна да, и то:

1) за го ди ну да на при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) ............5000 КМ

2) за дви је го ди не при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) ............9500 КМ

3) за три го ди не при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) ..........14000 КМ

4) за сва ку на ред ну рад ну ста ни цу на кна де под м) подт. 1)
до 3) ове тач ке на пла ћу ју се у из но су од 10% про пи са не
на кна де

5) за превлачeње (dow nlo ad) по да та ка у ди ги тал ном об ли -
ку об ра чу на ва ју се на кна де утвр ђе не под а), б), г), ђ), ж),
з), и), ј) к) и л) ове тач ке

н) За при сту па ње (омо гу ћа ва ње по вре ме ног при сту па)
ал фа ну ме рич ким по да ци ма ка та стра и зе мљи шне
књи ге у ди ги тал ном об ли ку пу тем ло кал не (или гло -
бал не) ра чу нар ске мре же утвр ђу је се на кна да, и то:

1) за је дан упит у ба зу ка та стар ских по да та ка............1 КМ

2) за је дан упит у ба зу ка та стра не по крет но сти .........2 КМ

3) за је дан упит у ба зу зе мљи шне књи ге .....................2 КМ

4) за превлачeње (dow nlo ad) по да та ка у ди ги тал ном об ли -
ку об ра чу на ва ју се на кна де утвр ђе не под а), б), г), ђ), ж),
з), и), ј) к) и л) ове тач ке

њ) За при сту па ње (омо гу ћа ва ње стал ног при сту па) по -
да ци ма Ге о пор та ла Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и
имо вин ско-прав не по сло ве пу тем гло бал не ра чу нар ске
мре же утвр ђу је се на кна да, и то:

1) за 15 да на при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко 
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми 
Ге о пор та ла ..................................................................100 КМ

2) за један мје сец при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми Ге о -
пор та ла ........................................................................150 КМ

3) за шест мје се ци при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми Ге о -
пор та ла ........................................................................500 КМ

4) за го ди ну да на при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми Ге о -
пор та ла ........................................................................900 КМ

5) за дви је го ди не при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми Ге о -
пор та ла ......................................................................1500 КМ

6) за три го ди не при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми Ге о -
пор та ла ......................................................................2000 КМ

7) за сва ку на ред ну рад ну ста ни цу (ко ри снич ки на лог) на -
кна де под њ) подт. 1) до 6) ове тач ке на пла ћу ју се у из но -
су од 10% про пи са не на кна де

8) за превлачeње (dow nlo ad) по да та ка у ди ги тал ном об ли -
ку об ра чу на ва ју се на кна де утвр ђе не под а), б), г), ђ), ж),
з), и), ј) к) и л) ове тач ке.

III

Ви си на на кна де за пру жа ње услу га утвр ђу је се у сље -
де ћим из но си ма:

а) За услу ге у по ступ ку одр жа ва ња пре мје ра:

1) про мје на кул ту ре:

- про мје на кул ту ре без пре мје ра ва ња на јед ном мје сту -
по пар це ли ....................................................................14 КМ

- за сва ку сљедећу пар це лу на јед ном мје сту још по .7 КМ

- про мје на кул ту ре са пре мје ра ва њем на јед ном мје сту за
пр ву пар це лу но вог ста ња ...........................................40 КМ

- за сва ку сљедећу пар це лу но вог ста ња још по.......20 КМ

2) ди о ба пар це ла:

- сни ма ње фак тич ког ста ња на јед ном мје сту - за дви је
пар це ле но вог ста ња ....................................................80 КМ

- за сва ку сљедећу пар це лу но вог ста ња још по 40 КМ

- услов на ди о ба пар це ле на два ди је ла ....................130 КМ

- за сва ку сљедећу пар це лу но вог ста ња још по.......60 КМ

3) спа ја ње пар це ла:

- спа ја ње пар це ла у јед ну пар це лу - по пар це ли ......20 КМ

4) сни ма ње објек та:

- ин ди ви ду ал на згра да - по згра ди .............................80 КМ

- за сва ку сљедећу згра ду на ис тој пар це ли још по..40 КМ

- ко лек тив ни стам бе ни објек ти - по ла ме ли ............240 КМ

- ма њи објек ти раз ли чи те на мје не - по објек ту ......100 КМ

- сло же ни гра ђе вин ски објек ти - по утро ше ном 
са ту.................................................................................40 КМ

6 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 18 29.02.2012.



5) упла ње ње објек та.....................................................80 КМ

6) ис пла ње ње објек та:

- по објек ту....................................................................20 КМ

7) об на вља ње уни ште них ге о дет ских та ча ка:

- три го но ме триј ска тач ка 3. по пу ња ва ју ће или 
4. ре да ..........................................................................267 КМ

- ве зна тач ка................................................................173 КМ

- по ли го но ме триј ска или по ли гон ска тач ка у 
на се љу .........................................................................180 КМ

- по ли го но ме триј ска или по ли гон ска тач ка ван 
на се ља..........................................................................160 КМ

- осо вин ска тач ка........................................................160 КМ

- ли ниј ска тач ка ............................................................67 КМ

- ре пер..........................................................................200 КМ

8) об но ва гра ни це пар це ле:

- за пар це лу по вр ши не до три ду ну ма .....................100 КМ

- за пар це лу по вр ши не пре ко три до пет ду ну ма....120 КМ

- за пар це лу по вр ши не пре ко пет до 10 ду ну ма .....140 КМ

- за сва ки сљедећи за по че ти хек тар још по ...............80 КМ

- за пу те ве, пру ге, ка на ле и дру ге уске пар це ле 
до 100 м.......................................................................100 КМ

- за сва ки ме тар пре ко 100 м ду жи не још по ..............1 КМ

9) кан це ла риј ски ра до ви:

- из ра да при јав ног ли ста по за хтје ву стран ке - по 
утро ше ном са ту ..............................................................7 КМ

- из ра да из вје шта ја о по да ци ма са др жа ним у 
ела бо ра ту пре мје ра и ка та стар ском опе ра ту по 
утвр ђе ном са ту ...............................................................7 КМ

10) за пру жа ње услу га из обла сти ка та стар ског кла си ра ња
и бо ни ти ра ња утвр ђу је се на кна да, и то:

- за ко ма са ци о ну про цје ну зе мљи шта у по ступ ку уре ђе ња
зе мљи шта ко ма са ци јом (те рен ски и кан це ла риј ски ра до -
ви, без ла бо ра то риј ског ис пи ти ва ња зе мљи шта), по за по -
че том хек та ру................................................................26 КМ

- за ка та стар ско кла си ра ње зе мљи шта у по ступ ку пре мје -
ра (те рен ски и кан це ла риј ски ра до ви, без ла бо ра то риј ског
ис пи ти ва ња зе мљи шта), по за по че том хек та ру.........13 КМ

- за бо ни ти ра ње зе мљи шта (те рен ски и кан це ла риј ски ра -
до ви, без ла бо ра то риј ског ис пи ти ва ња зе мљи шта), по за -
по че том хек та ру............................................................10 КМ

11) из ра да ски ца:

- из ра да ски це по ло жа ја згра де на пар це ли...............20 КМ

- из ра да ски це по ло жа ја ста на у згра ди.....................20 КМ

12) упис пра ва на не по крет но сти ма и упис и бри са ње хи -
по те ке:

- упис но си о ца пра ва на не по крет но сти ма по упи су 
(рје ше њу о до зво ли упи са, од но сно спрове де ној 
про мје ни).......................................................................50 КМ

- на на кна ду из али не је 1. ове под тач ке об ра чу на ва се до -
дат но још 0,2% од ври јед но сти пред ме та прав ног по сла
ко ји је пред мет упи са, што за јед но чи ни уку пан из нос на -
кна де за упис пра ва

- од пла ћа ња из но са 0,2% од ври јед но сти пред ме та прав -
ног по сла ко ји је пред мет упи са из али не је 2. ове под тач -
ке осло бо ђе ни су при вред ни су бјек ти (при вред на дру -
штва)

- упис хи по те ке у књи гу еви ден ци је по стам бе ној, по -
слов ној, од но сно га ра жној је ди ни ци..........................50 КМ

- на на кна ду из али не је 1. ове под тач ке об ра чу на ва се до -
дат но још 0,2% од ври јед но сти хи по те ке, што за јед но чи -
ни уку пан из нос на кна де за упис хи по те ке

- од пла ћа ња из но са 0,2% од ври јед но сти хи по те ке из
али не је 2. ове под тач ке осло бо ђе ни су при вред ни су бјек -
ти (при вред на дру штва)

- уко ли ко је хи по те ка из ра же на у стра ној ва лу ти, вр ши се
кон вер то ва ње у из нос до ма ће ва лу те пре ма сред њем кур -
су Цен трал не бан ке БиХ, на дан упи са хи по те ке

- бри са ње, хи по те ке из књи ге еви ден ци је по стам бе ној,
по слов ној, од но сно га ра жној је ди ни ци .....................20 КМ

- ми ни ма лан из нос на кна де за упис пра ва на не по крет но -
сти ма и упис и бри са ње хи по те ке ..............................50 КМ

- мак си ма лан из нос на кна де за упис пра ва на не по крет но -
сти ма и упис и бри са ње хи по те ке .......................50.000 КМ

13) упис пред би ље жбе:

- по сто ја ња уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу.......30 КМ

- ко ја се од но си на лич ност.........................................10 КМ

- ко ја се од но си на не по крет но сти .............................20 КМ

14) упис за би ље жбе:

- по сто ја ња уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу.......40 КМ

- ко ја се од но си на лич ност.........................................10 КМ

- ко ја се од но си на не по крет но сти .............................30 КМ

15) из ра да ди об них на цр та ета жне сво ји не:

- ди о ба згра де на дви је стам бе не, по слов не, од но сно га ра -
жне је ди ни це.................................................................67 КМ

- за сва ку сљедећу стам бе ну, по слов ну и га ра жну је ди ни -
цу у згра ди још по........................................................17 КМ

- ди о ба ста на, по слов не про сто ри је или га ра же на дви је
је ди ни це.......................................................................116 КМ

- за сва ку сљедећу је ди ни цу још по ...........................30 КМ

- из ра да ски це уз “Б” лист за ин ди ви ду ал ну згра ду на по -
себ ном ди је лу згра де (стан, по слов на про сто ри ја, ра ди о -
ни ца, га ра жа и др.), ка да не по сто ји про је кат...........17 КМ

- из ра да ски це ста на, по слов не про сто ри је или га ра же са
утвр ђи ва њем по вр ши не - по ста ну, по слов ној про сто ри ји
или га ра жи ....................................................................33 КМ

б) За сни ма ње и кар ти ра ње во до ва и под зем них обје -
ка та:

1) сни ма ње елек тро во до ва, ка на ли за ци о них во до ва, ТТ
во до ва - ка блов ске ка на ли за ци је, ТТ во до ва - ар ми ра них
ка бло ва, га со во да и наф то во да по ме тру .....................1 КМ

2) сни ма ње ТТ во до ва са узи ма њем те рен ских по да та ка за
из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је по ме тру ...................1 КМ

3) сни ма ње то пло во да - по ме тру .................................1 КМ

4) из ла зак на те рен и сни ма ње од 0 - 200 м свих вр ста во -
до ва или при кљу ча ка за је дан вод при мје њи ва ће се из нос
од..................................................................................133 КМ

5) за сва ки сљедећи при кљу чак исте згра де још
по....................................................................................33 КМ

6) от кри ва ње во до ва тра га чем - по утро ше ном 
са ту.................................................................................33 КМ

7) сни ма ње под зем них обје ка та - по утро ше ном 
са ту.................................................................................40 КМ

8) кар ти ра ње елек тро во до ва, во до во да, 
ка на ли за ци о них во до ва, ТТ во до ва - ка блов ске 
ка на ли за ци је, ТТ во до ва - ар ми ра них ка бло ва 
га со во да и наф то во да - по ме тру ................................36 КМ

9) кар ти ра ње то пло во да - по ме тру .........................0,36 КМ

10) кар ти ра ње 0 - 50 м свих вр ста во до ва или при кљу ча -
ка, за је дан вод пла ћа се из нос од ..............................13 КМ

11) кар ти ра ње под зем них обје ка та - по утро ше ном 
са ту...................................................................................7 КМ

в) За ге о дет ске ра до ве за по себ не по тре бе:

1) сни ма ње и из ра да то по граф ских пла но ва свих раз мје ра
- по утро ше ном са ту ....................................................40 КМ

2) пре но ше ње по да та ка из ур ба ни стич ких пла но ва:

- из ра да пла на пар це ла ци је на осно ву де таљ ног ур ба ни -
стич ког пла на - по пар це ли .........................................17 КМ

- оби ље жа ва ње гра ђе вин ских пар це ла за ин ди ви ду ал ну
град њу - по пар це ли...................................................167 КМ

- оби ље жа ва ње гра ђе вин ских пар це ла за при вред не, 
по слов не и објек те ко лек тив не град ње - по 
пар це ли........................................................................667 КМ

3) тра си ра ње пу те ва, же ље зни ца и ка на ла, по 
ме тру................................................................................7 КМ
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4) пре но ше ње на те рен гра ни це ком плек са екс про при ја -
ци је са сни ма њем гра нич них ли ни ја, по ме тру ли ни је ек -
спро при ја ци је .................................................................7 КМ

5) при пре ма и ре а ли за ци ја про је ка та арон да ци је са сни ма -
њем и иден ти фи ка ци јом ка та стар ских пар це ла - по пар це -
ли....................................................................................17 КМ

6) иден ти фи ка ци ја ка та стар ских пар це ла и обје ка та:

- по ру ше них или из гра ђе них обје ка та на те ре ну - по
објек ту ...........................................................................17 КМ

- за сва ки сљедећи обје кат на ис тој пар це ли још по ..7 КМ

- пар це ла без пре мје ра ва ња - по пар це ли ..................17 КМ

- пар це ла ста рог и но вог ста ња у кан це ла ри ји - по 
пар це ли............................................................................7 КМ

7) оста ли ге о дет ско-тех нич ки ра до ви за по себ не 
по тре бе на те ре ну (област при мије ње не ге о де зи је, 
пре ци зна ге о дет ска мје ре ња у ве зи по мје ра ња 
обје ка та и тла, мон та жа ин ду стриј ских обје ка та 
и др.), по утро ше ном са ту ...........................................50 КМ

г) За оста ле по сло ве из над ле жно сти Упра ве:

1) за пру жа ње услу га ске ни ра ња, ге о ре фе рен ци ра ња и
тран сфор ма ци је утвр ђу је се на кна да, по ли сту пла на или
кар те, и то:

- ске ни ра ње ге о дет ских и дру гих пла но ва и ка ра та, до А0
фор ма та:

- у ре зо лу ци ји до 400 dpi, цр но-би је ло ......................13 КМ

- у ре зо лу ци ји до 1200 dpi, у ко ло ру ..........................41 КМ

- ге о ре фе ни ци ра ње ге о дет ских пла но ва и 
ка ра та........................................................................15,50 КМ

- тран сфор ма ци ја ге о дет ских пла но ва и ка ра та ........26 КМ

2) за ан га жо ва ње струч ња ка Ре пу блич ке упра ве за ге о дет -
ске и имо вин ско-прав не по сло ве утвр ђу је се на кна да, и то:

- за про јек то ва ње, по са ту ...........................................31 КМ

- за тех нич ку кон тро лу про јек та, по са ту ..................31 КМ

- за пре глед и над зор над из ра дом то по граф ског пла на, по
хек та ру...........................................................................13 КМ

- за струч ну обу ку из обла сти пре мје ра и ка та стра, 
по са ту ...........................................................................47 КМ

- за струч ну обу ку из обла сти при мје не ГНСС тех но ло ги -
је, по са ту ......................................................................54 КМ

- за кон сул тант ске услу ге, по са ту..............................21 КМ

3) оста ли по сло ви за из вр ше не услу ге:

- на кна да за из вр ше ну услу гу над зо ра над ге о дет ским ра -
до ви ма и пре гле да ела бо ра та из но си 50 КМ по утро ше ном
са ту на те ре ну, а 10 КМ по утро ше ном са ту у кан це ла ри ји

- на кна да за из вр ше ну услу гу ко ја ни је на ве де на у под тач -
ка ма ове тач ке из но си 40 КМ по утро ше ном са ту, а за кан -
це ла риј ске услу ге 7 КМ по утро ше ном са ту

- на кна да за услу гу у по ступ ку под а) ове тач ке ума њу је
се за 30% ка да се ра до ви из во де ра ди устро ја ва ња ка та -
стра не по крет но сти

- на кна да за услу гу под а) под тач ка 7) ове тач ке уве ћа ва
се за 30% ка да су пар це ле из гра ђе не или об ра сле шу мом

- на кна да за ге о дет ско-кан це ла риј ске по сло ве у окви ру
услу ге под а) под т. 1) - 7), из но си 40% од на кна де про пи -
са не за по је ди ну услу гу

- на кна да за из да ва ње из во да из ре гу ла ци о ног пла на из но -
си 20% на кна де про пи са не за оби ље жа ва ње ре гу ла ци о не
ли ни је под в) под тач ка 2) али не је 1. и 2. ове тач ке

- на кна де од под а) до г) ове тач ке за услу ге код ко јих се
ра до ви оба вља ју на те ре ну од 16. но вем бра до 15. мар та
на ред не го ди не уве ћа ва се за 50%

- на кна да за међ не бе ле ге, ма те ри јал за ко пи ра ње и ди ске -
те утвр ђу ју се по на бав ној ци је ни уве ћа ној за ма ни пу ла -
тив не тро шко ве.

IV

1) За из да ва ње ли цен ци и ле ги ти ма ци ја утвр ђу је се на кна -
да, и то:

- за ли цен цу за рад ге о дет ске ор га ни за ци је
(штам па на) ..................................................................130 КМ

- за ге о дет ску ли цен цу (штам па на) и пе чат ............170 КМ

- за ле ги ти ма ци ју за за по сле не у ге о дет ској 
ор га ни за ци ји ................................................................21 КМ.

V

1) За из да ва ње по да та ка и пру жа ње услу га ко је Ре пу -
блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве,
по из ри чи том за хтје ву за при о ри тет но рје ша ва ње, при о ри -
тет но узи ма у рад на кна да се уве ћа ва за 100%.

2) Ка да се за хтјев из прет ход ног ста ва од но си на спро -
во ђе ње про мје на у ба зи по да та ка ка та стра на ис тој не по -
крет но сти, мо ра се по што ва ти ре до сли јед рје ша ва ња под -
не се них за хтје ва.

VI

На кна да за ко ри шће ње по да та ка и пру жа ња услу га на -
пла ће на по овој од лу ци упла ћу је се на по се бан ра чун Ре пу -
блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве.

VII

Да ном сту па ња на сна гу ове од лу ке пре ста је да ва жи
Од лу ка о ви си ни на кна да за ко ри шће ње по да та ка пре мје ра
и ка та стра не крет ни на и вр ше ње услу га 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”, бр. 85/11 и 93/11).

VI II

Ова од лу ка 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: 04/1-012-2-277/12 Предсједник
16. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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У “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, бр ој 18/12, од 29. фе бру а ра 2012. го ди не, об ја вље на је Од лу ка о ви си ни
на кна да за ко ри шће ње по да та ка и пру жа ња услу га Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве. На кон
срав њи ва ња са из вор ним тек стом утвр ђе но је да је у тач ки III ове од лу ке под б) у под тач ки 8) учи ње на штам пар ска гре -
шка, па се  д а  ј е

ИС ПРАВ КА

Од лу ке о ви си ни на кна да за ко ри шће ње по да та ка и пру жа ња услу га Ре пу блич ке упра ве за 

ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве

У тач ки III под б) у под тач ки 8) бр ој: “36” за мје њу је се бр о јем: “0,36”.

Ре дак ци ја

64 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 27 23.03.2012.
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