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На основу члана 118а. став 7. Закона о премјеру и ка-

тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16) и члана 89. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), 
в.д. директора Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове, уз сагласност Владе Републике Срп-
ске, 20. децембра 2017. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ЦИЈЕНА 

НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај, поступак, ме-

тодологија и начин вођења Регистра цијена непокретности, 
као и анализа, приступ и коришћење података из Регистра 
цијена непокретности.

Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) “тржиште непокретности” је “мјесто” на коме се

срећу заинтересовани купци и продавци, а на коме се оба-
вља размјена права на непокретностима за новац или неко 
друго добро,

2) “цијена непокретности” је новчани износ остварен у
конкретној купопродаји одређене непокретности на тржи-
шту непокретности,

3) “сложеност купопродаје” се односи на број непо-
кретности које учествују у једној купопродаји и уједначе-
ност класа тих непокретности, те одређује употребљивост 
купопродаје у анализи тржишта непокретности,

4) “кућа” је стамбена зграда намијењена сталном стано-
вању или привременом боравку,

5) “куће у низу” су куће спојене зидом или низ спојених
кућа у којима свака кућа има свој кров и засебан улаз, 

6) “кућа дуплекс” је спој двије куће истих или различи-
тих површина од којих свака има свој засебан улаз,

7) “стан” је свака грађевински повезана цјелина на-
мијењена за становање која се састоји од једне или више 
соба са одговарајућим осталим просторијама (кухиња, 
остава, предсобље, купатило, лођа, балкон и др.), са једним 
или више посебних улаза,

8) “гаража у низу или самостојећа” је самостални обје-
кат или низ објеката намијењен за паркирање моторних 
возила,
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9) “гаража у објекту” је посебни дио објекта намијењен

за паркирање моторних возила,
10) “гаражно мјесто у објекту” је паркинг-мјесто у

објекту,
11) “објекат пословних услуга” је грађевински објекат

у којем је 50% укупне корисне подне површине објекта на-
мијењено обављању пословно-услужне дјелатности (занат-
ство, грађевинарство, техничке услуге, финансијске услуге 
и друге пословне услуге),

12) “туристички објекат” је грађевински објекат у којем
се обавља туристичка услужна дјелатност (хотели, мотели, 
пансиони, хостели, туристички апартман, бунгалови и дру-
ги пословни објекти намијењени за преноћиште и одмор),

13) “угоститељски објекат” је грађевински објекат у којем
се обавља угоститељска услужна дјелатност (ресторан, кафа-
на, бифе, бар, пицерија, пивница, посластичарница, печењара, 
млијечни ресторан, експрес ресторан, ресторан са самопослу-
живањем, национална кућа, питерије, бурегџинице, објекат за 
брзу припрему хране, киоск и други угоститељски објекти у 
којима се продаја јела и пића врши путем шалтера,

14) “трговински објекат” је грађевински објекат у којем
се обавља трговинска услужна дјелатност (тржни центар, 
издвојена продавница, робна кућа и други објекти на-
мијењени за трговину на велико и мало),

15) “објекат за спорт и рекреацију” је грађевински обје-
кат у којем се обављају спортске и рекреативне активно-
сти (базен, хала, дворана, теретана, терен, балони и други 
објекти намијењени за рекреацију и спорт),

16) “пословни простор - локал” је посебан дио објекта
који чини грађевинску цјелину у којој се обaвља услужна 
дјелатност,

17) “пословни простор - канцеларија” је посебни дио
објекта који чини грађевинску цјелину у којој се обављају 
канцелариjски послови,

18) “стамбено-пословни објекат” је грађевински обје-
кат у коме се дио објекта користи за становање, а дио за 
пословне дјелатности,

19) “објекат лаке индустрије” је грађевински објекат у
комe се обавља индустријска производња прехрамбених, 
текстилних, дрвних и дуванских производа, коже и обуће, 
целулозе и папира и производа лаке хемије,

20) “објекат тешке индустрије” је грађевински објекат
у којем се обавља индустријска производња металуршких, 
машинских, грађевинских производа, електроиндустрије и 
тешке хемије,

21) “пољопривредни објекат” је грађевински објекат
у којем се обављају пољопривредна производња и скла-
диштење пољопривредних производа, објекат за узгој жи-
вотиња, објекат за узгој биљних култура, стакленици, обје-
кат за производњу сточне хране, силос, хладњача, вински 
подрум, објекат рибарства и други пољопривредни објекти,

22) “остали објекти” су објекти који нису могли да се
сврстају у ниједну од претходно наведених категорија, 
као на примјер бензинске пумпе, објекат за производњу 
електричне енергије, објекат за експлоатацију минералних 
сировина и томе слично,

23) “остали посебни дијелови објеката” су посебни
дијелови објеката који нису могли да се сврстају  ни у једну 
од претходно наведених категорија, као што су на примјер 
помоћне просторије, подруми и слично,

24) “земљиште уз објекте” је земљиште које се налази
уз објекат, на примјер двориште, земљиште уз привредни 
објекат, економско двориште и слично,

25) “грађевинско земљиште без дозволе” је грађевинско
земљиште за које не постоји дозвола за градњу,

26) “грађевинско земљиште са локацијским условима”
је грађевинско земљиште за које су издати локацијски усло-
ви за изградњу,

27) “грађевинско земљиште са грађевинском дозволом”
је грађевинско земљиште за које је издата грађевинска до-
звола,

28) “њиве, ливаде и вртови” су земљишта на којима се
одвија пољопривредна производња, односно на којима се 
гаје стрна жита, окопавине, крмно, индустријско, љекови-
то, зачинско биље и одвија расадничка производња, гаји 
поврће, трава која се редовно коси и слично,

29) “трајни насади” су земљишта на којима су подигну-
ти трајни насади, односно воћњаци, виногради и слично,

30) “пашњаци” су земљишта на којима расту траве на-
мијењене искључиво за испашу стоке,

31) “остало пољопривредно земљиште - рибњак” је
земљиште под водом које је намијењено искључиво за 
гајење водених организама,

32) “остало пољопривредно земљиште - трстик и мо-
чвара” је земљиште угрожено водом на ком искључиво ра-
сте мочварно биље, шаш, рогоз и трска,

33) “листопадна шума” је земљиште на ком расту шум-
ска листопадна стабла, као на примјер буква, храст, граб, 
бреза, јасика, топола и слично,

34) “четинарска шума” је земљиште на ком расту шум-
ска четинарска стабла, као на примјер смрча, јела, црни и 
бијели бор и слично,

35) “мјешовита шума” је земљиште на ком расту шум-
ска четинарска и листопадна стабла, као на примјер буква, 
храст, бор, јела и слично,

36) “неплодно земљиште” је земљиште које се не може
користити у пољопривреди и шумарству, на примјер језера, 
површински коп рудника, мајдан камена, шљунка и пије-
ска, материјални ров са каменитом, шљунковитом подло-
гом и слично,

37) “земљиште посебне намјене” је земљиште које се не
користи у пољопривреди и шумарству и утврђује се само ње-
гова намјена, на примјер јавни парк, градске зелене површине, 
ботаничка башта, зоо-врт, спортско игралиште и спортски те-
рени, дјечије игралиште, улица, пут, сквер, трг и слично.

Члан 3.
(1) Регистар цијена непокретности (у даљем тексту: Ре-

гистар) је регистар који садржи податке са тржишта непо-
кретности, при чему је основни податак уговорена цијена 
изражена у купопродајном уговору.

(2) Регистар из става 1. овог члана представља сложен 
информатички систем, који обухвата базу дигиталних пода-
така, дигиталних докумената, обрађених дигиталних пода-
така, као и дигиталних фотографија.

(3) Регистар се састоји од двије компоненте:
1) прикупљање података,
2) обрада података.
(4) Под прикупљањем података подразумијева се при-

купљање података који се односе на субјекте купопродаје 
заједно са детаљним подацима о непокретности која је 
предмет купопродаје. 

(5) Обрада података обавља се за потребе анализе 
тржишта непокретности с циљем истраживања и интер-
претације тржишта непокретности за јавну објаву, као и у 
циљу формирања адекватног основа за масовну процјену 
вриједности непокретности Републике Српске.

Члан 4.
(1) За потребе вођења Регистра непокретности се кла-

сификују на сљедеће врсте и подврсте:
1) објекти / посебни дијелови објекта:
1. кућа,
2. кућа у низу,
3. кућа дуплекс,
4. стан,
5. гаража у низу или самостојећа,
6. гаража у објекту,
7. гаражно мјесто у објекту,
8. објекат пословних услуга,
9. туристички објекат,
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10. угоститељски објекат,
11. трговински објекат,
12. објекат за спорт и рекреацију,
13. пословни простор - локал,
14. пословни простор - канцеларија,
15. стамбено-пословни објекат,
16. објекат лаке индустрије,
17. објекат тешке индустрије,
18. пољопривредни објекат,
19. остали објекти,
20. остали посебни дијелови објекта;
2) земљишта/шуме:
1. земљиште уз објекат,
2. грађевинско земљиште без дозволе,
3. грађевинско земљиште са локацијским условима,
4. грађевинско земљиште са грађевинском дозволом,
5. њива, ливада и врт,
6. трајни насади,
7. пашњак,
8. листопадна шума,
9. четинарска шума,
10. мјешовита шума,
11. остало пољопривредно земљиште - рибњак,
12. остало пољопривредно земљиште - трстик и мочва-

ра,
13. неплодно земљиште,
14. земљиште посебне намјене.
(2) Шифре непокретности из става 1. овог члана налазе су 

у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(3) У Регистру се за непокретности које су биле пред-

мет купопродаје прикупљају и чувају подаци сходно врсти 
и подврсти непокретности.

Члан 5.
(1) Прикупљени подаци неопходни за вођење Регистра 

уносе се у базу дигиталних података, а документација на 
основу које је извршено прикупљање података чува се. 

(2) Унос података врши се посредством веб-апликације, 
а на основу дефинисаних маски за унос потребних података.

Члан 6.
Надлежна подручна јединица Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове (у даљем тексту: 
надлежна подручна јединица) по пријему захтјева за спро-
вођење промјене на основу уговора о купопродаји у ка-
тастру непокретности или другој евиденцији из члана 189. 
Закона о премјеру и катастру Републике Српске уноси по-
датке у Регистар.

Члан 7.
У Регистар се уносе подаци из уговора о купопродаји, 

подаци преузети из базе података катастра непокретности, 
као и подаци о прометованим непокретностима који се пре-
узимају из Упитника за упис стварног стања о прометова-
ним непокретностима у Регистар (у даљем тексту: Упит-
ник), подаци и фотографије прикупљени изласком на терен 
и други просторни подаци.

Члан 8.
Прије уноса података врши се скенирање и снимање у 

базу дигиталних докумената уговора о купопродаји, Упит-
ника и друге приложене документације која садржи подат-
ке релевантне за Регистар. 

Члан 9.
Подаци о непокретности који су садржани у бази по-

датака катастра непокретности преузимају се посредством 
веб-сервиса.

Члан 10.
(1) Упитник је саставни дио захтјева за спровођење 

промјене на основу купопродајног уговора у јавним еви-
денцијама о непокретностима.

(2) Упитник попуњава подносилац захтјева за спро-
вођење промјене и доставља се приликом подношења зах-
тјева.

(3) У Упитник се уписују подаци о стварном стању про-
метоване непокретности.

(4) Образац Упитника са упутством за попуњавање овог 
упитника налази се у Прилогу 2. овог правилника, који 
чини његов саставни дио.

Члан 11.
У Упитник се уписују расположиви подаци о:
1) основним подацима из уговора о купопродаји,
2) објекту,
3) посебном дијелу објекта, 
4) земљишту,
5) шумама.

Члан 12.
(1) Упитник се састоји од:
1) Основног обрасца, у који се уписују основни подаци 

из уговора о купопродаји и шифра прометоване непокрет-
ности, 

2) Обрасца А, у који се уписују подаци о прометованом 
објекту и посебном дијелу објекта, 

3) Прилога уз Образац А, у којем су наведени појашњење 
и одговарајући шифарник за објекат и посебни дио објекта,

4) Обрасца Б, у који се уписују подаци о прометованом 
земљишту и шумама,

5) Прилога уз Образац Б, у којем су наведени поја-
шњење и одговарајући шифарник за земљиште и шуме.

(2) Изглед и садржај образаца из става 1. т. 1), 2), 3), 4) 
и 5) овог члана налази се у Прилогу 2. овог правилника.

Члан 13.
У Регистар се из уговора о купопродаји уносе сљедећи 

подаци:
1) oсновни подаци о промету, и то:
1. број протокола који се додјељује захтјеву за спро-

вођење промјене, 
2. датум закључења уговора о купопродаји,
3. име и презиме нотара који је сачинио писмени отпра-

вак уговора о купопродаји,
4. број уговора,
5. укупна цијена,
6. врста промета,
- купопродаја непосредном погодбом или
- купопродаја путем лицитације;
2) подаци о правним субјектима који учествују у про-

мету:
1. врста правног субјекта (физичко или правно лице),
2. име, презиме и јединствени матични број грађани-

на, односно назив и јединствени идентификациони број 
правног лица,

3. мјесто пребивалишта физичког лица, односно сје-
диште правног лица,

4. за стране држављане: име и презиме, број пасоша, 
мјесто, држава, држављанство;

3) основни подаци о непокретности у промету:
1. врста и подврста непокретности,
2. идентификација непокретности: парцела (општина, 

катастарска општина, број парцеле, број листа из јавне еви-
денције о непокретностима у којој се налази дата парце-
ла), објекат (општина, катастарска општина, број парцеле, 
подброј парцеле, број објекта на парцели, посебна ознака), 
посебан дио парцеле (општина, катастарска општина, број 
парцеле, број објекта на парцели, број посебног дијела 
објекта),
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3. површина непокретности изражена у метрима ква-

дратним,
4. обим права,
5. подаци о цијени;
4) јединична цијена,
5) појединачна цијена за прометоване непокретности у 

случајевима када се двије или више непокретности проме-
тују једним правним послом и иста је назначена у уговору.

Члан 14.
Из базе података катастра непокретности у Регистар 

се у моменту регистрације промета непокретности, путем 
веб-сервиса, преузимају неопходни подаци за рад Регистра 
у зависности од врсте и подврсте непокретности.

Члан 15.
Из Упитника се у Регистар уносе подаци који се односе 

на стварно стање о прометованој непокретности, засновани 
на изјави подносиоца захтјева.

Члан 16.
(1) Рок за унос података у веб-апликацију и скенирање 

докумената је одмах по пријему захтјева за спровођење 
промјене у јавним евиденцијама о непокретностима, а нај-
касније 15 дана од дана пријема захтјева.

(2) Прављење резервне копије базе дигиталних подата-
ка и дигиталних докумената Регистра врши се на дневном 
нивоу.

Члан 17.
(1) Контролу процеса рада обавља руководилац надле-

жне подручне јединице праћењем редовности уноса пода-
така и докумената у систем Регистра.

(2) Алати за обављање контроле процеса рада су дио 
система Регистра.

Члан 18.
(1) Регистроване купопродаје за потребе обраде пода-

така о непокретности разврставају се по сложености ку-
попродаје.

(2) Категорије сложености регистрованих купопродаја 
су:

1) jедноставна купопродаја,
2) састављена купопродаја,
3) сложена купопродаја.
(3) Једноставна купопродаја је она у којој је извршен 

промет једне непокретности или више њих исте поткласи-
фикације.

(4) Састављена купопродаја обухвата више непокрет-
ности, при чему свака појединачна непокретност има изра-
жену појединачну цијену у уговору о купопродаји.

(5) Купопродаје се класификују у сложене ако не задо-
вољавају било који од услова за једноставне или саставље-
не купопродаје.

Члан 19.
(1) Обраду података врши Републичка управа за геодет-

ске и имовинско-правне послове (у даљем тексту: Управа) 
кроз регионалну организацију.

(2) Обрада података о купопродаји непокретности из Ре-
гистра врши се у информатичком систему обраде дигитал-
них података и обухвата контролу и верификацију података.

(3) Активности из става 1. овог члана врше се за једно-
ставне и састављене купопродаје.

(4) Контрола сложене купопродаје врши се, изузетно, 
и кроз утврђивање фактичке класификације прометоване 
непокретности с циљем провјере сложености и евентуалне 
промјене категорије сложености, те могућности употребе у 
процесу обраде.

(5) Контрола и верификација могу резултовати ко-
рекцијом регистрованих података.

(6) Процес верификације података може обухватити и те-
ренски обилазак непокретности које су предмет купопродаје.

(7) Обрада података врши се у року од 30 дана након 
регистрације.

Члан 20.
(1) За обраду података о купопродаји непокретности 

врши се издвајање података према врстама непокретности, 
и то:

1) станова,
2) грађевинског земљишта,
3) кућа,
4) гаража,
5) пословних непокретности,
6) пољопривредног земљишта,
7) шума,
8) индустријских објеката,
9) осталог земљишта,
10) осталих објеката. 
(2) Обрада података прилагођена јеразличитим врстама 

непокретности.

Члан 21.
(1) Преглед регистрованих података о купопродаји 

врши се ради контроле унесених података.
(2) У случају да се приликом контроле уоче нетачности, 

надлежна подручна јединица без одлагања ће извршити ко-
рекцију података.

Члан 22.
(1) Приликом купопродаје објекта обавезан је излазак 

на терен и прикупљање података потребних за Регистар.
(2) За све остале купопродаје увиђај на терену врши се 

када, на основу података из регистра непокретности и из 
ортофото подлога, постоји основана сумња да стање реги-
стровано у Регистру не одговара стварном стању.

(3) Припрема за теренски обилазак непокретности обу-
хвата припрему прегледне мапе са геолоцираним непокрет-
ностима у промету, Упитника и прегледа регистрованих 
података из поступка прикупљања података.

(4) Прегледна мапа из става 3. овог члана припрема се и 
генерише из система Регистра.

(5) Поступак увиђаја на терену обухвата:
1) провјеру подударања података које је странка изјави-

ла приликом попуњавања Упитника и података из катастра 
са стварним стањем,

2) прикупљање недостајућих података у складу са кла-
сификацијом непокретности,

3) фотографисање непокретности,
4) теренски налаз.
(6) Подаци из теренског налаза усвајају се за податке 

који одговарају купопродаји, те се у систему Регистра на 
основу теренског налаза врши корекција претходно при-
купљених података.

Члан 23.
(1) Верификација регистрованих података о купопро-

даји непокретности спроводи се ради утврђивања квалите-
та регистрованих података.

(2) Квалитетни подаци су они који одговарају стварном 
стању и репрезентују промете на отвореном тржишту не-
покретности у условима фер продаје, када су купац и про-
давац независни и неповезани, информисани и понашају се 
савјесно и промишљено, и под претпоставком да не посто-
ји неки неприкладан утицај на цијену.

(3) Процес верификације регистрованих података врши се:
1) верификацијом непокретности у промету кроз увид у 

прикупљене податке, теренски обилазак, алате Регистра и 
графичке алате геоинформационог система,
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2) верификацијом цијене на основу статистичке анали-
зе кроз алате Регистра и праћењем локалних тржишта не-
покретности, као и тржишта непокретности у цјелини.

(4) Након процеса верификације, свака купопродаја озна-
чава се статусом употребљиве или неупотребљиве за потре-
бе анализе и интерпретације тржишта непокретности.

Члан 24.
(1) На основу података Регистра, Управа врши анализу 

тржишта непокретности, а подаци су јавни и доступни у 
форми периодичних извјештаја.

(2) Извјештај обухвата податке из Регистра, који се одно-
се на укупан број купопродаја, број купопродаја одређених 
непокретности, као и статистичких параметара цијена за 
одређено подручје, односно локацију, у одређеном периоду.

(3) Подручје, односно локација из става 2. овог чла-
на може бити цјелокупна територија Републике Српске, 
општина или катастарска општина.

(4) Извјештаји се објављују на интернет страници 
Управе, и то квартално, полугодишње и годишње.

Члан 25.
(1) Подаци о појединачним купопродајама непокретности 

из Регистра објављују се на интернет страници Управе, и то:
1) намјена прометованих непокретности,
2) површина прометованих непокретности из уговора,
3) датум промета,
4) износ укупне цијене прометованих непокретности,
5) информација да ли је у уговору продато више непо-

кретности са назнаком свих непокретности у продаји,
6) обим права.
(2) Појединачне купопродаје из Регистра означавају се 

маркерима на графичкој подлози уз границе општина, ката-
старских општина и насељених мјеста.

(3) Купопродаје се приказују према приближној лока-
цији непокретности, при чему су координате помјерене за 
случајан број у круговима различитих полупречника у за-
висности од врсте и подврсте непокретности.

(4) Одабиром одговарајућег маркера постају видљиви 
подаци из става 1. овог члана.

(5) Дио објаве података из Регистра су и доступне претраге 
податка, као што су: претрага у оквиру општине, катастарске 
општине или насељеног мјеста, претрага по врсти промето-
ване непокретности, као и претраге по другим параметрима.

Члан 26.
(1) Увид и издавање детаљних података о купопродаја-

ма из Регистра, изузев података о правним субјектима који 
учествују у купопродаји, врши се путем интернета преко 
онлајн корисничког интернет сервиса Управе, по утврђе-
ном тарифном пакету и уз попуњавање одговарајућих елек-
тронских формулара.

(2) Уколико се испуне формални услови за увид и изда-
вање тражених дигиталних података и уз доказ о уплати по 
важећем тарифном пакету, лица која за то имају правни ин-
терес могу да остваре увид или преузму дигиталне податке.

(3) Издавање података путем интeрнета врши се и на осно-
ву посебног уговора закљученог између Управе и корисника.

Члан 27.
(1) Управа издаје податке из Регистра лицима која за то 

имају правни интерес. 
(2) Подаци се могу односити на једну врсту и подврсту 

непокретности, купопродаје остварене на одређеном по-
дручју, односно локацију, у одређеном периоду. 

(3) Подручје, односно локација може бити општина или 
катастарска општина.

Члан 28.
(1) Одржавање Регистра обухвата техничку подршку 

корисницима система и њихову обуку, администрацију и 

конфигурацију система, контролу функционисања система, 
као и модификацију система ради отклањања недостатака, 
побољшања перформанси, прилагођавања промјенама у 
околини или друга унапређења.

(2) Одржавање Регистра врши Управа.

Члан 29.
Чување и заштита података Регистра врши се у складу са 

прописом којим се уређују услови, начин чувања и заштита 
података геодетског информационог система Управе.

Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.01/052-113/17
20. децембра 2017. године В.д. директора, 
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Шифре непокретности

211 Грађевинска земљишта 11
2110 Земљиште уз објекат 11
2111 Грађевинско земљиште са постојећом инфраструк-

туром 11
2112 Грађевинско земљиште без инфраструктуре 11
2113 Грађевинско земљиште са грађевинском дозволом 11
212 Пољопривредна земљишта 12
2121 Њиве, ливаде и вртови 12
2122 Трајни насади (воћњаци, виногради и друго) 12
2123 Пашњаци 12
213 Шуме 13
2131 Листопадна шума 13
2132 Четинарска шума 13
2133 Мјешовита шума 13
214 Остала земљишта 14
2141 Остало пољопривредно земљиште – рибњак 14
2142 Остало пољопривредно земљиште – трстик и мочвара 14
2143 Неплодно земљиште 14
2144 Земљиште посебне намјене (парк, пијаца, гробље и 

друго) 14
215 Стамбени објекти 15
2151 Кућа 15
2152 Кућа у низу 15
2153 Дуплекс-кућа 15
216 Станови 16
2161 Стан 16
217 Пословни објекти и посебни дијелови објеката 17
2171 Објекат пословних услуга 17
2172 Туристички објекат 17
2173 Угоститељски објекат 17
2174 Трговински објекат 17
2175 Објекат за спорт и рекреацију 17
2176 Пословни простор – локал 17
2177 Пословни простор – канцеларија 17
218 Стамбено-пословни објекти 18
2181 Стамбено-пословни објекат 18
219 Гараже 19
2191 Гаража у низу или самостојећа 19
2192 Гаража у објекту 19
2193 Гаражно мјесто у објекту 19
220 Индустријски објекти 20
2201 Објекти лаке индустрије 20
2202 Објекти тешке индустрије 20
221 Пољопривредни објекти 21
2211 Пољопривредни објекат 21
224 Остали објекти / посебни дио објекта 24
2241 Остали објекти 24
2242 Остали посебни дио објекта, на примјер подрум, остава 24
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ПРИЛОГ 2.
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
УПИТНИКА ЗА РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТ-

НОСТИ
Упитник је обавезни прилог Захтјева за спровођење 

промјене на основу Уговора о купопродаји у Катастру не-
покретности или другој интерној евиденцији.

Упутство за попуњавање Упитника за Регистар ције-
на непокретности описује поља, потребне податке којe је 
неопходно уписати у поља и начин попуњавaња приликом 
промета непокретности.

У Упитник се уписује стварно стање коришћења (фак-
тичко стање) непокретности које се прометују, а не која је 
уписана у евиденцијама и уговору, осим ако није једнака 
упису у евиденцијама и у уговору. Уговор се склапа према 
подацима из евиденција тако да у том уговору може бити 
уписана продаја на примјер њиве, а у стварности, односно 
фактичко стање може бити да се продаје објекат, те се у 
Упитник уписују подаци о објекту, уколико је прометована 
шума по уговору и евиденцији, а фактичко стање је њива, 
потребно је попунити податке за њиву и слично.

Уколико се прометује више различитих врста непо-
кретности на примјер објекти, посебни дијелови објека-
та, пољопривредно земљиште, попуњава се више листова 
Упитника, при чему је Основни образац обавезан, остали 
се попуњавају сходно врсти, односно класификацији непо-
кретности, а то је детаљније објашњено у Упутству. 

Упутство прописује попуњавање сљедећих образаца, 
који су саставни дио Упитника:

- Основни образац, који је обавезан за све врсте проме-
тованих непокретности.

- Образац А, који је обавезно потребно попунити када 
је извршен промет објеката и посебних дијелова објеката. 
Образац А састоји се из општег дијела, који се попуњава 
без обзира на то да ли је прометован цијели објекат или по-
себни дио објекта, затим дијела који се попуњава само ако 
је прометован цијели објекат и дијела који се попуњава ако 
је прометован посебни дио објекта. Саставни дио Обрасца 
А је и шифарник за објекте и посебне дијелове објеката, 
који се налази на његовој полеђини и чије шифре се уносе 
у предвиђена поља.

- Образац Б, који је обавезно попунити када је извршен 
промет земљишта и шума. Образац Б састоји се из дијела 
који се односи на опште податке о земљишту и шумама и до-
датне података о земљишту и шумама. Саставни дио Обра-
сца Б је и шифарник за земљиште и шуме, који се налази на 
његовој полеђини и чије шифре се уносе у предвиђена поља. 

ОСНОВНИ ОБРАЗАЦ
Подручна јединица/канцеларија: потребно уписати 

подручну јединицу или канцеларију гдје се спроводи ку-
попродајни уговор.

Број протокола: потребно уписати број протокола, који 
се односи на предмет који формира подручна јединица, од-
носно канцеларија.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА
Број уговора (ОПУ): потребно унијети број уговора 

који је уписао нотар у купопродајном уговору.
Нотар: потребно унијети име и презиме нотара који је 

сачинио купопродајни уговор.
Датум закључења уговора: потребно унијети датум 

када је купопродајни уговор закључен код нотара.
Укупна цијена прометованих непокретности: потребно 

унијети укупну цијену свих прометованих непокретности, 
на примјер ако су продата два стана чије су појединачне 
цијене 50.000 КМ, потребно је уписати 100.000 КМ.

Врста правног посла: потребно је у квадратић поред 
одабране врсте промета уписати знак x. 

ПРОМЕТОВАНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ ОД-
НОСЕ НА ОБЈЕКТЕ И ПОСЕБНЕ ДИЈЕЛОВЕ ОБЈЕКАТА

Кућа: издвојене куће које се користе за стално стано-
вање или привремени боравак, као што су породичне куће, 

виле, викендице, планинске колибе и слично; потребно је 
у квадратић који се налази у колони шифра непокретности 
поред 01 уписати знак x.

Кућа у низу: куће у низу су куће спојене зидом или низ 
спојених кућа у којима свака кућа има свој кров и свој улаз 
директно из приземља; потребно је у квадратић који се нала-
зи у колони шифра непокретности поред 02 уписати знак x.

Кућа дуплекс: спој двију кућа истих или различитих по-
вршина, од којих свака има свој улаз; потребно је у квадра-
тић који се налази у колони шифра непокретности поред 03 
уписати знак x.

Стан је свака грађевински повезана цјелина намијење-
на за становање која се састоји од једне или више соба са 
одговарајућим осталим просторијама (кухиња, остава, 
предсобље, купатило, лођа, балкон и др.), са једним или 
више посебних улаза; потребно је у квадратић који се нала-
зи у колони шифра непокретности поред 04 уписати знак x.

Гаража у низу или самостојећа је самостални објекат 
или низ објеката намијењен за паркирање моторних вози-
ла; потребно је у квадратић који се налази у колони шифра 
непокретности поред 05 уписати знак x.

Гаража у објекту је посебни дио објекта намијењен за 
паркирање моторних возила; потребно је у квадратић који 
се налази у колони шифра непокретности поред 06 уписати 
знак x.

Гаражно мјесто у објекту је паркинг-мјесто у објекту; 
потребно је у квадратић који се налази у колони шифра не-
покретности поред 07 уписати знак x.

Објекат пословних услуга је грађевински објекат у 
којем је 50% укупне корисне подне површине објекта на-
мијењено обављању пословно услужне дјелатности (занат-
ство, грађевинарство, техничке услуге, финансијске услуге 
и друге пословне услуге); потребно је у квадратић који се 
налази у колони шифра непокретности поред 08 уписати 
знак x.

Туристички објекат је грађевински објекат у којем се 
обавља туристичка услужна дјелатност (хотели, мотели, 
пансиони, хостели, туристички апартман, бунгалови и дру-
ги пословни објекти намијењени за преноћиште и одмор); 
потребно је у квадратић који се налази у колони шифра не-
покретности поред 09 уписати знак x.

Угоститељски објекат је грађевински објекат у којем 
се обавља угоститељска услужна дјелатност (ресторан, 
кафана, бифе, бар, пицерија, пивница, посластичарница, 
печењара, млијечни ресторан, експрес ресторан, ресторан 
са самопослуживањем, национална кућа, питерије, бу-
регџинице, објекат за брзу припрему хране, киоск и други 
угоститељски објекти у којима се продаја јела и пића врши 
путем шалтера); потребно је у квадратић који се налази у 
колони шифра непокретности поред 10 уписати знак x.

Трговински објекат је грађевински објекат у којем се 
обавља трговинска услужна дјелатност (тржни центар, 
издвојена продавница, робна кућа и други објекти на-
мијењени за трговину на велико и мало); потребно је у 
квадратић који се налази у колони шифра непокретности 
поред 11 уписати знак x.

Објекат за спорт и рекреацију је грађевински објекат у 
којем се обављају спортске и рекреативне активности (ба-
зен, хала, дворана, теретана, терен, балони и други објекти 
намијењени за рекреацију и спорт); потребно је у квадра-
тић који се налази у колони шифра непокретности поред 12 
уписати знак x.

Пословни простор - локал је посебан дио објекта који 
чини грађевинску цјелину у којем се обaвља услужна дје-
латност; потребно је у квадратић који се налази у колони 
шифра непокретности поред 13 уписати знак x.

Пословни простор - канцеларија је посебни дио објекта 
који чини грађевинску цјелину у којој се обављају канце-
лариjски послови; потребно је у квадратић који се налази 
у колони шифра непокретности поред 14 уписати знак x.

Стамбено-пословни објекат је грађевински објекат у 
коме се дио објекта користи за становање, а дио за послов-
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не дјелатности; уколико није могуће утврдити већинску и 
примарну намјену објекта, потребно је у квадратић који се 
налази у колони шифра непокретности поред 15 уписати 
знак x.

Објекти лаке индустрије су грађевински објекти у који-
ма се обавља индустријска производња прехрамбених, 
текстилних, дрвних и дуванских производа, коже и обуће, 
целулозе и папира и производа лаке хемије; потребно је у 
квадратић који се налази у колони шифра непокретности 
поред 16 уписати знак x.

Објекти тешке индустрије су грађевински објекти у 
којима се обавља индустријска производња металуршких, 
машинских, грађевинских производа, електроиндустрије и 
тешке хемије; потребно је у квадратић који се налази у ко-
лони шифра непокретности поред 17 уписати знак x.

Пољопривредни објекти подразумијевају грађевинске 
објекте у којима се обавља пољопривредна производња и 
складиштење пољопривредних производа, објекат за узгој 
животиња, објекат за узгој биљних култура, стаклени-
ци, објекат за производњу сточне хране, силос, хладњача, 
вински подрум, објекат рибарства и други пољопривредни 
објекти; потребно је у квадратић који се налази у колони 
шифра непокретности поред 18 уписати знак x.

Остали објекти: уписују се објекти који нису могли да се 
сврстају ни у једну од претходно наведених категорија, као на 
примјер бензинске пумпе, објекат за производњу електричне 
енергије, објекат за експлоатације минералних сировина и 
томе слично; потребно је у квадратић који се налази у колони 
шифра непокретности поред 19 уписати знак x.

Остали посебни дијелови објеката: уписују се посебни 
дијелови објеката који нису могли да се сврстају ни у једну 
од претходно наведених категорија, као што су на примјер 
помоћне просторије подруми и слично; потребно је у ква-
дратић који се налази у колони шифра непокретности по-
ред 20 уписати знак x.

ПРОМЕТОВАНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ ОД-
НОСЕ НА ЗЕМЉИШТА И ШУМЕ

Земљиште уз објекте: уписују се само земљишта која се 
налазе уз објекат, на примјер двориште, земљиште уз при-
вредни објекат, економско двориште и слично; потребно је 
у квадратић који се налази у колони шифра непокретности 
поред 21 уписати знак x.

Уколико су прометована земљишта уз објекат, а притом 
нема објекта, потребно је попунити једно од даље наведе-
них поља за грађевинско земљиште.

Грађевинско земљиште без дозволе: уписују се она 
грађевинска земљишта која нису добила никакву врсту до-
звола за градњу; потребно је у квадратић који се налази у 
колони шифра непокретности поред 22 уписати знак x.

Грађевинско земљиште са локацијским условима: упи-
сују се грађевинска земљишта за која су издати локацијски 
услови за изградњу; потребно је у квадратић који се налази 
у колони шифра непокретности поред 23 уписати знак x.

Грађевинско земљиште са грађевинском дозволом: упи-
сују се земљишта на којима је издата грађевинска дозвола; 
потребно је у квадратић који се налази у колони шифра не-
покретности поред 24 уписати знак x.

Њиве, ливаде и вртови: уписују се земљишта на којима 
се одвија пољопривредна производња, односно на којима 
се гаје стрна жита, окопавине, крмно, индустријско, љеко-
вито, зачинско биље и одвија расадничка производња, гаји 
поврће, трава која се редовно коси и слично; потребно је у 
квадратић који се налази у колони шифра непокретности 
поред 25 уписати знак x.

Трајни насади: уписују се земљишта на којима су по-
дигнути трајни насади, односно воћњаци, виногради и 
слично; потребно је у квадратић који се налази у колони 
шифра непокретности поред 26 уписати знак x.

Пашњаци: уписују се земљишта на којима расту тра-
ве, намијењена искључиво за испашу стоке; потребно је у 
квадратић који се налази у колони шифра непокретности 
поред 27 уписати знак x.

Листопадна шума: уписују се земљишта на којим ра-
сту шумска листопадна стабла, као на примјер буква, храст, 
граб, бреза, јасика, топола и слично; потребно је у квадра-
тић који се налази у колони шифра непокретности поред 28 
уписати знак x.

Четинарска шума: уписују се земљишта на којим ра-
сту шумска четинарска стабла, као на примјер смрча, јела, 
црни и бијели бор и слично; потребно је у квадратић који 
се налази у колони шифра непокретности поред 29 уписати 
знак x.

Мјешовита шума: уписују се земљишта на којим расту 
шумска четинарска и листопадна стабла, као на примјер 
буква, храст, бор, јела и слично; потребно је у квадратић 
који се налази у колони шифра непокретности поред 30 
уписати знак x.

Остало пољопривредно земљиште - рибњак: уписују 
се земљишта под водом која су намијењена искључиво за 
гајење водених организама; потребно је у квадратић који 
се налази у колони шифра непокретности поред 31 уписати 
знак x.

Остало пољопривредно земљиште - трстик и мочвара: 
уписују се земљишта угрожена водом на којим искључи-
во расте мочварно биље, шаш, рогоз и трска; потребно је 
у квадратић који се налази у колони шифра непокретности 
поред 32 уписати знак x.

Неплодно земљиште: уписују се земљишта која се не 
могу користити у пољопривреди и шумарству, на при-
мјер језера, површински коп рудника, мајдан камена, 
шљунка и пијеска, материјални ров са каменитом, шљун-
ковитом подлогом и слично; потребно је у квадратић који 
се налази у колони шифра непокретности поред 33 упи-
сати знак x.

Земљишта посебне намјене: уписују се земљишта која 
се не користе у пољопривреди и шумарству и утврђује се 
само њихова намјена, на примјер јавни парк, градске зелене 
површине, ботаничка башта, зоо-врт, спортско игралиште и 
спортски терени, дјечије игралиште, улица, пут, сквер, трг 
и слично; потребно је у квадратић који се налази у колони 
шифра непокретности поред 34 уписати знак x.

Непокретност са највећом вриједности: уколико у уго-
вору постоји више прометованих непокретности, потребно 
је одабрати ону која носи највећу вриједност, на примјер 
предмет продаје у уговору може да буде кућа, грађевинско 
земљиште, трајни насади и гаража, потребно је одредити 
шта од тих непокретности има највећу вриједност; када се 
одреди одређена непокретност, потребно је уписати шифру 
из колоне шифра непокретности.

Појашњење: Када се прометују објекти и посебни 
дијелови објеката са припадајућим земљиштем, односно 
земљиштем уз објекат (двориште, економско двориште, 
земљиште уз пословни објекат...), потребно је попунити 
Образац А, на чијој се полеђини налазе шифре потребне 
за испуњавање Упитника. Када се прометују земљишта и 
шуме (грађевинско, пољопривредно, шуме...), потребно је 
попунити Образац Б, на чијој се полеђини налазе шифре 
потребне за испуњавање Упитника. Такође, Основни обра-
зац попуњава се без обзира на то које су непокретности 
прометоване.

Упитник је попунио: уколико је Упитник попунио уче-
сник у промету, односно купац или продавац или заступник, 
односно пуномоћник, потребно је у квадратић поред уписа-
ти знак x; потребно је да лице које је извршило попуњавање 
Упитника остави контакт телефон и стави свој потпис.

Потпис овлашћеног лица: овлашћени службеник, након 
што прегледа Упитник и констатује да су сви подаци по-
пуњени, ставља свој потпис и датум пријема Упитника.  

ОБРАЗАЦ А
ПОДАЦИ О ПРОМЕТОВАНИМ ОБЈЕКТИМА / 
ПОСЕБНИМ ДИЈЕЛОВИМА ОБЈЕКАТА

Општи подаци о објекту: ови подаци попуњавају се без 
обзира на то да ли је прометован цијели објекат или посеб-
ни дио објекта.
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Шифра непокретности: уписује се шифра прометоване 
непокретности која се односи на објекат или посебни дио 
објекта, а која је означена у Основном обрасцу Упитника.

Општина: уписује се политичка или административна 
општина у којој се непокретност налази.

Катастарска општина: уписује се катастарска општина 
у којој се непокретност налази.

Број и подброј парцеле: уписује се број и подброј пар-
целе на којој се непокретност налази.

Број објекта на парцели: уписује се број објекта на пар-
цели, на примјер на парцели могу да се налазе два стамбе-
на објекта који су означени бројевима 1 и 2, те је потреб-
но уписати број објекта који је прометован; уколико нема 
броја објекта, уписује се број ламеле.

Број спратова објекта: уписује се број спратова објек-
та (кућа - колико спратова), односно укупан број етажа, на 
примјер ако објекат има пет спратова и поткровље, уписује 
се шест спратова или приземље, пет спратова и поткровље 
уписује се шест спратова; уколико је предмет продаје посе-
бан дио објекта, уписује се број спратова објекта у којем се 
посебни дио објекта налази.

Да ли је са непокретности прометован подрум: уписује 
се “да” или “не”, у зависности да ли је уз на примјер стан 
или пословни простор купљен и подрум; ако је промето-
ван само подрум који има своју површину и цијену као не-
покретност, није потребно попуњавање овог поља, већ се 
попуњава као посебна непокретност, односно остали по-
себни дијелови објекта.

Да ли су са непокретности прометована гаража са-
мостојећа у низу, гаража у објекту и гаражно мјесто у 
објекту: уписује се “да” или “не”, у зависности да ли је уз 
на примјер стан или пословни простор купљена и гаража 
самостојећа у низу, гаража у објекту и гаражно мјесто у 
објекту; ако је прометована сама гаража самостојећа или у 
низу, гаража у објекту и гаражно мјесто у објекту који има 
своју површину и цијену као непокретност, није потребно 
попуњавање овог поља, већ се попуњава као посебна не-
покретност.

Година изградње: уписује се година изградње објекта.
Година надоградње објекта: уписује се година надо-

градње објекта, а ако је посебан дио објекта прометован, 
онда се уписује само у случајевима када се исти налази у 
надограђеном дијелу. 

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Попуњава се у случају када је прометован цијели обје-

кат.
Површина објекта: уписује се површина објекта у ње-

говој основи, односно габаритна површина.
Површина земљишта уз објекат: уписује се површина 

земљишта уз објекат, на примјер површина дворишта.
Корисна површина објекта: уколико није урађен тлоцрт 

од стране геодетске организације, уписује се збирна повр-
шина свих етажа објекта без зидова, подрума и гараже (ако 
се не користи као стамбени или пословни дио); потребно је 
да се саберу све етаже и помноже коефицијентом 0,80, на 
примјер ако објекат има двије етаже, при чему је једна 100 
m² и друга 100 m² резултат корисне површине треба да је 
(100 m² + 100 m²) x 0,80 = 160 m².

Фаза изградње објекта: у прилогу за Образац А, који 
се налази на полеђини истог, налази се шифарник, који се 
користи за попуњавање Упитника, и то за објекте и посебне 
дијелове објеката; у шифарнику за фазу изградње објекта 
потребно одабрати фазу изградње и уписати шифру, на 
примјер шифра 04 завршени сви радови.

Конструкција објекта: у прилогу за Образац А, који се 
налази на полеђини истог, налази се шифарник, који се ко-
ристи за попуњавање Упитника, и то за објекте и посебне 
дијелове објеката; у шифарнику конструкција објекта по-
требно је одабрати конструкцију објект и уписати шифру, 
на примјер шифра 01 објекат изграђен од бетона, камена, 
цигле.

Термоизолација: потребно је да се са “да” или “не” 
означи да ли објекат има термоизолацију или не.

Начин гријања: у прилогу за Образац А, који се налази 
на полеђини истог, налази се шифарник, који се користи за 
попуњавање Упитника, и то за објекте и посебне дијелове 
објеката; у шифарнику начин гријања потребно је одабра-
ти начин гријања и уписати шифру, на примјер шифра 01 
градско гријање. 

Квалитет објекта: у прилогу за Образац А, који се нала-
зи на полеђини истог, налази се шифарник, који се користи 
за попуњавање Упитника, и то за објекте и посебне дијело-
ве објеката; у шифарнику квалитет објекта / посебни дио 
објекта потребно је одабрати одређени квалитет објекта / 
посебни дио објекта и уписати шифру, на примјер шифра 
01 девастиран.

Дозволе за градњу објекта: у прилогу за Образац А, 
који се налази на полеђини истог, налази се шифарник, који 
се користи за попуњавање Упитника, и то за објекте и по-
себне дијелове објеката; у шифарнику дозвола за градњу 
потребно је одабрати одређену врсту дозвола коју објекат 
посједује или означити са “не” и уписати шифру, на при-
мјер 01 нема дозволу за грађење.

Терети и ограничења: у прилогу за Образац А, који се 
налази на полеђини истог, налази се шифарник, који се ко-
ристи за попуњавање Упитника, и то за објекте и посебне 
дијелове објеката; у шифарнику терети и ограничења по-
требно је одабрати једну врсту терета или ограничења и 
уписати шифру, на примјер шифра 01 нема терета.

ПОДАЦИ О ПОСЕБНОМ ДИЈЕЛУ ОБЈЕКТА 
Попуњавају се у случају када је прометован посебни 

дио објекта.
Број посебног дијела објекта: уписује се етажна ознака 

посебног дијела објекта, и то за стан, гаражу у објекту или 
гаражно мјесто у објекту, локал и канцеларију, а ако нема 
етажне ознаке, уписује се број стана, локала, канцеларије.

Корисна површина: уписује се тлоцртна површина, али 
уколико је нема, а постоји пројектована, уписује се пројек-
тована.

Спрат: уписује се спрат на којем се налази посебни 
дио објекта, на примјер први, други спрат (1, 2 ...), подрум 
(ПО), Поткровље (ПК)...

Лифт: уписује се да ли објекат у којем се налази не-
покретност има лифт или нема лифт.

Приступ канцеларији/локалу: у прилогу за Образац 
А, који се налази на полеђини истог, налази се шифарник, 
који се користи за попуњавање Упитника, и то за објекте и 
посебне дијелове објеката; у шифарнику приступ канцела-
рији/локалу потребно је одабрати један начин приступа и 
уписати шифру, на примјер шифра 01 приступ с улице.

Начин гријања: у прилогу за Образац А, који се налази 
на полеђини истог, налази се шифарник, који се користи за 
попуњавање Упитника, и то за објекте и посебне дијелове 
објеката; у шифарнику начин гријања потребно је одабра-
ти начин гријања и уписати шифру, на примјер шифра 01 
градско гријање. 

Квалитет посебног дијела објекта: у прилогу за Образац 
А, који се налази на полеђини истог, налази се шифарник 
који се користи за попуњавање Упитника, и то за објекте и 
посебне дијелове објеката; у шифарнику квалитет објекта 
/ посебни дио објекта потребно је одабрати одређени ква-
литет објекта / посебни дио објекта и уписати шифру, на 
примјер шифра 01 девастиран.

Прва продаја: уписује се да ли је у питању прва продаја, 
односно да ли је посебни дио објекта купљен од инвести-
тора.

Терети и ограничења: у прилогу за Образац А, који 
се налази на полеђини истог, налази се шифарник, који 
се користи за попуњавање Упитника, и то за објекте и 
посебне дијелове објеката; у шифарнику терети и огра-
ничења потребно је одабрати једну врсту терета или 
ограничења и уписати шифру, на примјер шифра 01 нема 
терета.
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ОБРАЗАЦ Б

ПОДАЦИ О ПРОМЕТОВАНОМ ЗЕМЉИШТУ 
И ШУМАМА 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗЕМЉИШТУ
Шифра непокретности: уписује се шифра прометоване 

непокретности која се односи на земљиште и шуме, а која 
је означена у Основном обрасцу Упитника.

Општина: уписује се политичка или административна 
општина у којој се непокретност налази.

Катастарска општина: уписује се катастарска општина 
у којој се непокретност налази.

Број и подброј парцеле: уписује се број и подброј пар-
целе на којој се непокретност налази.

Прометована површина парцеле: уписати ону површи-
ну која је била предмет промета.

Дио парцеле у промету: уписати, уколико је продата 
парцела у цијелости 1/1, а уколико је продат дио парцеле, 
1/2 и слично.

Број и подброј парцеле: уписује се број и подброј пар-
целе на којој се непокретност налази.

Комасација: потребно је уписати да ли се прометована 
површина налази у комасационом подручју, односно да ли 
је била предмет комасације, а односи се на њивска, ливад-
ска земљишта и вртове.

Фаза трајног насада: у прилогу за Образац Б, који се на-
лази на полеђини истог, налази се шифарник, који се кори-
сти за попуњавање Упитника, и то за земљишта и шуме; у 
шифарнику фаза трајног насада потребно је одредити фазу 

трајног насада, а затим уписати шифру на примјер шифра 
01 прије плодоношења.

Противградна заштита (мрежа): уписати да или не уко-
лико се ради о промету трајног насада; противградна за-
штита односи се искључиво на системе који су постављени 
у виду стубова и мрежа.

Старост шуме: у прилогу за Образац Б, који се налази 
на полеђини истог, налази се шифарник, који се користи за 
попуњавање Упитника, и то за земљишта и шуме; у шифар-
нику старост шуме потребно је одредити распон старости 
шуме, а затим уписати шифру на примјер шифра 01 до 10 
година.

Преовлађујућа врста стабла у шуми: у прилогу за Обра-
зац Б, који се налази на полеђини истог, налази се шифар-
ник, који се користи за попуњавање Упитника, и то за зе-
мљишта и шуме; у шифарнику преовлађујућа врста стабла 
у шуми потребно је одредити одређену врсту, а затим упи-
сати шифру на примјер шифра 01 смрча.

Комунална опремљеност: у прилогу за Образац Б, који 
се налази на полеђини истог, налази се шифарник, који 
се користи за попуњавање Упитника, и то за земљишта и 
шуме; у шифарнику комунална опремљеност потребно је 
одабрати врсту комуналне опремљености, а затим уписати 
шифру на примјер шифра 01 вода, а то треба да значи да је 
до предметног земљишта доведена вода.

Терети и ограничења: у прилогу за Образац Б, који се 
налази на полеђини истог, налази се шифарник, који се ко-
ристи за попуњавање Упитника, и то за земљишта и шуме; 
у шифарнику терети и ограничења потребно је одабрати 
једну врсту терета или ограничења и уписати шифру на 
примјер шифра 01 нема терета.


