
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 18. редовној
сједници одржаној 25. септембра 2013. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ

НЕКРЕТНИНА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о премјеру и катастру некретнина у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/12) члан 8 став 1 тачка е) мијења се и
гласи: „е) одржавања катастра земљишта;“.

Члан 2

У члану 13 ставу 2 иза ријечи: „дужни су да користе податке из“ додају се ријечи:
„катастра земљишта,“.

Члан 3

У члану 14 став 2 мијења се и гласи:
„(2) Референтне геодетске мреже чине јединствен математички основ за положај, висину и
убрзање силе земљине теже у простору посебно одређених тачака за потребе премјера,
катастра земљишта, катастра некретнина, катастра комуналних уређаја, катастра кућних
бројева, улица, тргова, путева, насеља и просторних јединица, израде основне државне
карте, топографских карата, радова у инжењерско-техничким областима и научне потребе.“

Члан 4

Иза одјељка C додаје се одјељак Cа и гласи:
„Одјељак Cа. Формирање и измјена границе катастарске општине и катастарског
среза

„Члан 19а
(Подручје и назив катастарске општине)

(1) Скупштина Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Скупштина) може, ако за то
постоје оправдани разлози, одредити да једна катастарска општина обухвата два или
више насељених мјеста или да се подручје једног насељеног мјеста подијели на више
катастарских општина.

(2) Одлуку о подручју и називима катастарских општина доноси Скупштина на предлог
градоначелника.
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„Члан 19b
(Утврђивање и обиљежавање границе)

(1) Границу катастарске општине утврђује и обиљежава комисија коју именује
градоначелник на предлог шефа Одјељења.

(2) Комисију из става 1 овог члана чине лице геодетске струке и два грађанина са
подручја катастарских општина чије се границе утврђују.

(3) Утврђивање и обиљежавање границе катастарске општине врши се постављањем
граничних биљега и ознака на земљишту и описивањем границе у записнику о
разграничењу са израдом скице разграничења.

(4) Ако се дио границе катастарске општине поклапа са државном или ентитетском
границом, подаци о том дијелу границе катастарске општине преносе се у записник о
разграничењу, дословно онако како је описана у елаборату приликом одређивања
државне, односно ентитетске границе и представља границу Дистрикта.

„Члан 19c
(Рјешавање спорова)

(1) Спорове о граници катастарске општине која није уједно државна, односно
ентитетска граница рјешава Скупштина на предлог градоначелника.

(2) Спорове о граници катастарске општине која је уједно и ентитетска граница рјешава
комисија коју сачињавају представници ентитета и Дистрикта.

(3) Спорове о граници катастарске општине која је уједно и државна граница рјешава
државна комисија за границе у чијем је саставу и представник Дистрикта.

(4) Представника из ставова 2 и 3 овог члана именује Влада на предлог шефа Одјељења.

„Члан 19d
(Измјена границе)

(1) Измјену границе катастарске општине за коју је извршен премјер и израђен катастар
земљишта или катастар некретнина врши Скупштина на предлог градоначелника.

(2) У случају измјене границе из става 1 овог члана спроводе се потребне промјене на
геодетским плановима и у катастарском операту за то подручје.

„Члан 19е
(Подручје катастарског среза)

Подручје Дистрикта представља један катастарски срез чија се граница поклапа са
државном и ентитетским границама.

„Члан 19f
(Измјена границе катастарског среза)

(1) Катастарски срез може се мијењати само ако се битно промијене услови који су били
од утицаја на његово формирање.



(2) Ако промјене из става 1 овог члана обухватају више међусобно повезаних
катастарских општина, може се од тих катастарских општина формирати нови
катастарски срез.

(3) Одлуку о формирању више срезова доноси Скупштина на предлог градоначелника.

„Члан 19g
(Катастарско класирање новог среза)

(1) У случају из члана 19f врши се ново катастарско класирање земљишта у
катастарским општинама које су укључене у нови катастарски срез.

(2) Када су промјене катастарског среза такве природе и обима да није потребно вршити
ново катастарско класирање на цијелом катастарском срезу, одређивање нових
катастарских класа на измијењеном дијелу катастарског среза врши се у оквиру
постојећег основа за катастарско класирање у катастарском срезу.

(3) Начин утврђивања и обиљежавања границе катастарске општине и катастарског
среза утврђују се подзаконским актом који доноси шеф Одјељења.“

Члан 5

Иза одјељка Е додаје се одјељак Еа и гласи:

„Одјељак Еа. Катастар земљишта

„Члан 33а
(Катастар земљишта)

(1) Катастар земљишта је јавни регистар у коме се води евиденција о положају, броју,
називу, површини, култури и класи катастарских парцела.

(2) У катастру земљишта се води евиденција и о носиоцима права на земљишту, односно
посједницима на катастарским парцелама, а иста нема карактер власничке евиденције.

„Члан 33b
(Садржај катастра земљишта)

(1) Катастар земљишта састоји се од катастарских планова, катастарског операта и
збирке исправа.

(2) Катастарски план представља графички дио катастра земљишта и садржи:
а) геодетски основ;
b) катастарске парцеле са границама, бројем и културом земљишта, зграде и
друге грађевинске објекте, називе улица и
c) границе катастарских општина.

(3) Катастарски операт је описни дио катастра земљишта, израђен је у аналогном и
дигиталном облику и садржи:

а) податке о парцелама са бројевима, називима, начином коришћења, култури и
класи земљишта и површинама;



b) податке о посједнику или носиоцу права на земљишту;
c) податке о зградама и другим грађевинским објектима и
d) податке о историјату промјена на парцели.

(4) Збирка исправа се састоји од исправа на основу којих су извршени уписи у катастар
земљишта и садржи:

а) захтјев носиоца права на земљишту, односно посједника;
b) податке снимања промјена на земљишту;
c) документе на основу којих је извршена промјена;
d) рјешења о спроведеној промјени.

(5) Исправе из става 4 овог члана улажу се по годинама за сваку катастарску општину и
чувају се трајно.

„Члан 33c
(Одржавање катастра земљишта)

(1) Под одржавањем катастра земљишта подразумијева се спровођење промјена у
катастру земљишта у погледу посједника, односно носиоца права и техничких
података на катастарској парцели.

(2) Успоставом катастра некретнина престаје одржавање катастра земљишта.

(3) Одржавање катастра земљишта утврђује се подзаконским актом који доноси шеф
Одјељења.

„Члан 33d
(Издавање података)

Одјељење на захтјев заинтересованог лица издаје податке из катастра земљишта, и то:
а) препис посједовног листа;
b) извод из посједовног листа и
c) копију катастарског плана.“

Члан 6

У члану 35 иза става 8 додаје се став 9 и гласи:
„(9) Начин успостављања и одржавања катастра комуналних уређаја утврђује се

подзаконским актом који доноси шеф Одјељења.“

Члан 7

У члану 37 додаје се став 1 и гласи:
„(1) Катастар кућних бројева, улица, тргова, путева, насеља и просторних јединица је јавни
регистар о кућним бројевима, улицама, трговима, путевима, насељима и просторним
јединицама.“

(2) Досадашњи став 1 постаје став 2.

Члан 8

У члану 41 иза става 3 додаје се став 4 и гласи:



„(4) Начин успостављања и одржавања катастра кућних бројева, улица, тргова, путева,
насеља и просторних јединица утврђује се подзаконским актом који доноси шеф
Одјељења.“

Члан 9

У члану 43 став 3 мијења се и гласи:
„(3) Подаци геодетског информационог система чувају се у складу с прописима који

регулишу чување података геоинформационог система (ГИС).“

Члан 10

У члану 82 став 3 брише се.

Члан 11

Иза члана 89 додаје се нови члан 89а и гласи:

„Члан 89а
(Одгађање примјене)

Одгађа се примјена одредaбa главе V до 1. јула 2015. године.“

Члан 12
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.
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Брчко, 25. септембра 2013. године
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