
Sukladno članku 45. stavak 3, točka 1. Zakona o državnom premjeru i katastru („Službeni glasnik 
RS”, br.72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015, Odluka US RS i 96/2015, 47/2017- autentično tumačenje, 
112/2017-dr. Zakon, 27/2018-dr. Zakon, 41/2018-dr.zakon i 9/2020- dr. Zakon, u daljnjem tekstu: Zakon), 
člankom 11. Pravilnika o katastarskom premjeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju ka-
tastra nekretnina („Službeni glasnik RS”, br. 7/2019, 26/2020, 122/2020-dr. Pravilnik, u daljnjem tekstu: 
Pravilnik) I Odlukom Republičkog geodetskog zavoda, 03 broj: 952-200/2021 od 23.03.2021. godine, o izvo-
denju katastarskog premjera na dijelu katastarske općine Sonta, Republički geodetski zavod

OBAVJEŠTAVA
Imatelje prava na nekretninama da će se na dijelu katastarske općine Sonta površine 440 ha, u građevin-

skom području naseljenog mjesta Sonta, općine Apatin, izvoditi katastarski premjer u cilju obnove katastra 
nekretnina. Opis granice područja katastarskog premjera dan je u točki I — 1.4.1.1.4. Prostornog plana 
općine Apatin, koji je sastavni dio Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Apatin, broj 011-11/2013-1 
od 19.03.2013. godine („Službeni list općine Apatin”, broj 6/2013).

Geodetske radove na katastarskom premjeru izvodi geodetska organizaija „GEOSOFT” d.o.o. iz Beograda 
(ispred grupe izvođača: „GEOSOFT” d.o.o. iz Beograda i „GEO-PROJEKT SM” d.o.o. iz Sremske Mitrovice).

Pozivaju se svi imatelji prava na nekretninama da učestvuju u postupku katastarskog premjera i da:

1. Izvođaču radova dozvole pristup nekretninama u razdoblju izvođenja katastarskog pre-
mjera;
2. Na propisani način graničnim biljezima, dimenzija 7x7x40 cm, obilježe granične točke 
katastarskih čestica sukladno članku 49. Zakona i članku 15. Pravilnika .

Imatelji prava na nekretninama, uz upute i kontrolu izvođača radova, dužni su da graničnim biljezima 
obezbjeđenim od strane Općine Apatin sporazumno obilježe granične točke čestice (sve prelomne toč-
ke granične crte čestice) prema činjeničnom stanju.

Radovi na katastraskom premjeru u građevinskom području naseljenog mjesta Sonta počinju 01.06.2021.
godine i završavaju se 01.06.2022. godine.

 

Broj: 952-425/2019
U Beogradu, 26. travanj 2021. godine               

                                      R AV N AT E L J

                                                                                                    Mr Borko Drašković, dipl.geod.inž.

R E P U B L I Č K I  G E O D E T S K I  Z AV O DР Е П У Б Л ИЧ К И  Г Е ОД Е ТС К И  З А В ОД

У складу са чланом 45. став (3) тачка 1) Закона о државном премеру и катастру („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - Одлука УС РС и 96/2015, 47/2017-аутентично 
тумачење, 113/2017- др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон и 9/2020 - др. закон, у 
даљем тексту: Закон), чланом 11. Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и 
геодетским радовима у одржавању катастра непокретности (“Службени гласник РС”, бр. 7/2019, 
26/2020, 122/2020 - др. правилник, у даљем тексту: Правилник) и Одлуком Републичког геодетског 
завода, 03 број: 952-200/2021 од 23.03.2021. године, о извођењу катастарског премера на делу 
катастарске општине Сонта, Републички геодетски завод 

О Б А В Е Ш Т А В А
Имаоце права на непокретностима да ће се на делу катастарске општине Сонта површине 440 

ha, у грађевинском рејону насељеног места Сонта, општина Апатин, изводити катастарски премер 
у циљу обнове катастра непокретности. Опис границе подручја катастарског премера дат је у тачки 
I - 1.4.1.1.4. Просторног плана општине Апатин, који је саставни део Одлуке о усвајању Просторног 
плана општине Апатин, број: 011-11/2013-1 од 19.03.2013. године („Службени лист општине 
Апатин“, број 6/2013).
Геодетске радове на катастарском премеру изводи геодетска организација „ГЕОСОФТ“ д.о.о., из 
Београда (испред групе извођача: „ГЕОСОФТ“ д.о.о., из Београда и „ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ“ д.о.о. из 
Сремске Митровице).
Позивају се сви имаоци права на непокретностима да учествују у поступку катастарског премера 
и да:

1. Извођачу радова дозволе приступ непокретностима у периоду извођења 
катастарског премера;
2. На прописан начин међним белегама, димензија 7х7х40 cm, обележе граничне 
тачке катастарских парцела у складу са чланом 49. Закона и чланом 15. Правилника.

Имаоци права на непокретностима, уз упутства и контролу извођача радова, дужни су да 
међним белегама обезбеђеним од стране Општине Апатин споразумно обележе граничне 
тачке парцеле (све преломне тачке граничне линије парцеле) према фактичком стању.
Радови на катастарском премеру у грађевинском реjону насељеног места Сонта почињу
01.06.2021. године и завршавају се 01.06.2022. године.

Број: 952-425/2019
У Београду, 26. април  2021. године
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Површина грађевинског реона К.о. Сонта износи 440 ha 


