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Образац 5.

На основу члана 179. тачка н) Закона о премjеру и ка-
тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 6/12) и члана 89. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), в.д. директора Репу-
бличкe управе за геодетске и имовинско-правне послове, уз 
сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ КОМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА 
ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И 
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

Члан 1.
Овим правилником утврђује се начин финансирања 

рада Комисије за излагање на јавни увид података о не-

покретностима и утврђивање права на непокретностима 
(у даљем тексту: Комисија) у поступку оснивања катастра 
непокретности у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске (у даљем тексту: Закон).

Члан 2.
Комисију у складу са чланом 76. Закона формира Репу-

бличка управа за геодетске и имовинско-правне послове (у 
даљем тексту: Управа) и састоји се од предсједника, њего-
вог замјеника, два члана и њихових замјеника.

Члан 3.
(1) Комисија се формира на основу Плана послова 

премјера и оснивања катастра непокретности за текућу 
годину усвојеним од Владе Републике Српске и Пројекта 
регистрације непокретности.
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(2) Средства за финансирање Комисије формиране у 

циљу реализације Плана из става 1. овог члана предвиђе-
на су годишњим Планом послова премјера и оснивања ка-
тастра непокретности за текућу годину, усвојеним од Владе 
Републике Српске.

(3) Финансирање Комисије формиране на основу 
Пројекта из става 1. овог члана, а на основу захтјева за 
изражавање интереса (консултантске услуге), врши се из 
кредитних средстава Свјетске банке, у складу са посебним 
прописима.

Члан 4.
Висина накнаде за рад Комисије утврђена је актом Вла-

де Републике Српске.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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