
Republi~ka uprava za geodetske i 
imovinsko-pravne poslove

Na osnovu ~lana 112. Zakona o administrativnoj
slu`bi u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, br. 16/02, 62/02 i 38/03) i ~lana 18.
stav 2. Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada,
poslovnih prostorija i gara`a (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 98/04), direktor Republi~ke
uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d o n o s i

P R A V I L N I K

O USPOSTAVQAWU I VO\EWU KWIGE ULO@ENIH
UGOVORA O PRODAJI POSLOVNIH ZGRADA,

POSLOVNIH PROSTORIJA I GARA@A

^lan 1.
Ovim pravilnikom ure|uju se oblik i obim Kwige

ulo`enih ugovora prodatih poslovnih zgrada, poslovnih
prostorija i gara`a koje nisu upisane u javnu kwigu,
podaci koji se upisuju u Kwigu ulo`enih ugovora, kao i
na~in wenog ustrojavawa, vo|ewa i odr`avawa.

^lan 2.
Poslovne zgrade, poslovne prostorije i gara`e u

dr`avnoj svojini koje su prodate u skladu sa Zakonom o
privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i
gara`a (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
98/04), kao i one za koje postoji pravni osnov za sticawe
prava svojine na drugi na~in, a nisu upisane u zemqi{nu
kwigu, odnosno u druge javne evidencije o nekretninama
i pravima na wima upisuju se u Kwigu ulo`enih ugovora
o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i
gara`a (u daqem tekstu: Kwiga ulo`enih ugovora).

Kwigu ulo`enih ugovora uspostavqa i vodi
Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne
poslove - podru~na jedinica (u daqem tekstu: podru~na
jedinica) posebno za svaku katastarsku op{tinu na
wenom podru~ju.

Korice kwige {tampaju se u tvrdom povezu (Prilog
broj 1).

^lan 3.
Sadr`aj Kwige ulo`enih ugovora su listovi

ulo`enih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih
prostorija i gara`a (Prilog broj 2) povezani u kwigu po
kra}oj strani formata A4, po 50 ili 100 listova. Ako u
katastarskoj op{tini ima vi{e kwiga, one se numeri{u
od jedan na daqe, s tim da prvi broj lista u narednoj
kwizi slijedi iza posqedweg broja lista u prethodnoj
kwizi.

^lan 4.
Zahtjev za upis poslovne zgrade, poslovne prostorije

ili gara`e u kwigu ulo`enih ugovora podnosi se
podru~noj jedinici.

Uz zahtjev se podnosi:
1. ovjeren ugovor o kupoprodaji poslovne zgrade,

poslovne prostorije ili gara`e;
2. dokaz o pla}enom porezu na prenos nekretnina i

prava;
3. dokaz da poslovna zgrada, poslovna prostorija ili

gara`a nije upisana u zemqi{nu kwigu, odnosno druge
javne evidencije o nekretninama;

4. tlocrt poslovne zgrade, poslovnog prostora ili
gara`e ura|en po odredbama Pravilnika o izlagawu na
javni uvid podataka premjera i katastarskog klasirawa
zemqi{ta i odre|ivawa upisa prava na nekretninama
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 62/01).

Tlocrt objekta (Prilog broj 3) izra|uje geodetska
organizacija ili podru~na jedinica pod uslovima pred-
vi|enim ~lanom 92. stav 7. Zakona o premjeru i katastru
nepokretnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
br. 55/03 i 46/04).

Tro{kove za radove iz prethodnog stava snosi pod-
nosilac zahtjeva, a naknada za izvr{ene usluge od strane
podru~ne jedinice obra~unava}e se po Odluci o visini
naknade za kori{}ewe podataka premjera i katastra
nekretnina i vr{ewe usluga Republi~ke uprave za geo-
detske i imovinsko-pravne poslove (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 34/98).

Ako dokumentacija iz stava 2. ovog ~lana ne sadr`i
potrebne podatke na osnovu kojih se mo`e izvr{iti upis,
podru~na jedinica pozva}e podnosioca zahtjeva da u
odre|enom roku kompletira dokumentaciju.

^lan 5.
Za svaku katastarsku op{tinu za koju je ustrojena

kwiga ulo`enih ugovora podru~na jedinica izra|uje i
vodi azbu~ni pregled kupaca poslovnih zgrada,
poslovnih prostorija ili gara`a, kao posebnu kwigu
sastavqenu od listova {tampanih na obrascu (Prilog
broj 4).

^lan 6.
Za svaku upisanu poslovnu zgradu, poslovnu pro-

storiju ili gara`u obrazuje se poseban dosije u koji se
ula`e dokumentacija na osnovu koje je izvr{en upis (ugo-
vor, dokaz o pla}enom porezu, dokaz da poslovna zgrada,
poslovna prostorija ili gara`a nije upisana u javnu
kwigu, tlocrt objekta, rje{ewe o dozvoli upisa i dr.).

Dosijei iz stava 1. ovog ~lana ~ine zbirku isprava
koja se obrazuje za odgovaraju}e katastarske op{tine i
~uva u skladu sa zakonom.

^lan 7.
U slu~aju promjene u bilo kom upisanom podatku

obrazuje se novi list o ulo`enom ugovoru u koji se iz
dosada{weg lista prepisuju oni podaci koji se nisu
promijenili i upisuju novi podaci. Dosada{wi list se
poni{tava precrtavawem lista znakom “H” crvenom
olovkom. U primjedbi dosada{weg lista upisuje se broj
lista u koji su podaci prenijeti.

^etvrtak, 23. jun 2005. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 60 - Strana 17











4.4.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 29 19
Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове
На основу члана 18. став 2. Закона о приватизацији 

пословних зграда, пословних просторија и гаража (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 71/10, 30/12 
и 67/13) и члана 89. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), директор Репу-
бличке управе за геодетске и имовинско-правне послове, уз 
сагласност Владе Републике Српске, 26. марта 2018. годи-
не,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

УСПОСТАВЉАЊУ И ВОЂЕЊУ КЊИГЕ УЛОЖЕНИХ 
УГОВОРА О ПРОДАЈИ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, 

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И ГАРАЖА

Члан 1.
У Правилнику о успостављању и вођењу Књиге уложе-

них уговора о продаји пословних зграда, пословних про-
сторија и гаража (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 60/05) послије члана 1. додаје се нови члан 1а, који 
гласи:

“Члан 1а.
Под појмом гаража из члана 1. овог правилника подра-

зумијева се и јасно омеђено мјесто у згради намијењено за 
остављање моторних возила, у складу са Законом о ствар-
ним правима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15).”.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 2. тачка 4. мијења се и гласи:
“тлоцрт пословне зграде, пословног простора или га-

раже урађен по прописима којима се уређују премјер и ка-
тастар непокретности Републике Српске”.

Став 3. мијења се и гласи:
“Тлоцрт објекта (Прилог број 3) израђује геодетска ор-

ганизација или подручна јединица према условима у скла-
ду са прописима којима се дефинишу премјер и катастар 
непокретности Републике Српске.”.

Став 4. мијења се и гласи:
“Трошкове за радове из става 3. овог члана сноси под-

носилац захтјева, а накнада за извршене услуге подруч-
не јединице обрачунава се у складу са прописом којим је 
утврђена висина накнаде за коришћење података премјера 
и катастра непокретности и вршење услуга.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 21.01/052-230/18
26. марта 2018. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.


