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На основу члана 35. Закона о порезу на добит (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/15) и члана 69.
ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ТРАНСФЕРНИМ ЦИЈЕНАМА И МЕТОДАМА ЗА
ЊИХОВО УТВРЂИВАЊЕ

Основна одредба
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују примјена правила
о трансферним цијенама из чл. 31, 32, 33. и 34. Закона о
порезу на добит (у даљем тексту: Закон) и методе за њихово
утврђивање.
Принцип “ван дохвата руке”
Члан 2.
(1) Порески обвезник који има трансакције са повезаним лицима (у даљем тексту: контролисане трансакције)
дужан је да одреди своју пореску основицу на начин који је
у складу са принципом “ван дохвата руке”.
(2) Пореска основица пореског обвезника који има
контролисане трансакције у складу је са принципом “ван
дохвата руке” уколико се услови под којим се контролисане трансакције обављају не разликују од услова који би
постојали између неповезаних лица у упоредивим трансакцијама обављеним у упоредивим околностима (у даљем
тексту: упоредиве неконтролисане трансакције).
(3) Уколико се услови контролисаних трансакција пореског обвезника разликују од услова који би постојали у
упоредивој неконтролисаној трансакцији, Пореска управа
ће повећати пореску основицу пореског обвезника у односу на контролисане трансакције повећавањем опорезивог
прихода или смањивањем признатих расхода.
Трансакције
Члан 3.
(1) Контролисаним трансакцијама сматрају се трансакције настале по основу непосредних или посредних споразума, договора, уговора или других пословних односа
између повезаних лица и укључују све врсте трансакција
које могу имати утицај на пореску основицу пореског обвезника.
(2) Трансакције из става 1. овог члана су:
1) трансакције у вези са покретним и непокретним
стварима, као што су: сировине, полупроизводи, готови
производи, роба, непокретности, опрема итд.,
2) трансакције у вези са услугама,
3) трансакције у вези са нематеријалном имовином, као
што су: ауторске накнаде, лиценце, накнаде за коришћење
патената, робне марке, know how итд. и свака друга плаћања
за другу нематеријалну имовину,
4) финансијске трансакције, укључујући лизинг накнаду, камату, гаранције итд.,
5) капиталне трансакције, укључујући куповину или
продају акција и удјела у добити и
6) остале сличне трансакције.
Повезана лица
Члан 4.
(1) У складу са чланом 2. овог правилника лица се сматрају повезаним ако једно лице учествује непосредно или
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посредно у управљању, контроли или капиталу другог лица,
или када исто лице или иста лица учествују непосредно или
посредно у управљању, контроли или капиталу оба лица.
(2) Лице учествује непосредно или посредно у управљању, контроли или капиталу другог лица када то лице
посједује непосредно или посредно најмање 25% акција
или удјела у другом правном лицу или када то лице има
фактичку могућност контроле над пословним одлукама тог
другог лица.
(3) Лице има фактичку могућност контроле над пословним одлукама другог лица када:
1) има или контролише 25% или више гласачких права
у другом правном лицу,
2) има контролу над састављањем одбора директора
другог правног лица,
3) има право на учешће у добити другог лица од 25%
или више,
4) када је члан породице или повезано лице са чланом
породице или
5) на други начин има фактичку контролу над пословним одлукама другог лица.
(4) Члановима породице из става 4. тачка 4) овог члана сматрају се: брачни и ванбрачни супружници, дјеца и
усвојеници, родитељи и усвојиоци, браћа и сестре, односно
сродници у правој линији без обзира на степен, у побочној
линији до трећег степена, као и тазбинско сродство до другог степена.
(5) За потребе утврђивања посредног власништва у
капиталу правног лица, власнички удјели свих повезаних
лица узимају се у обзир.
Упоредивост
Члан 5.
(1) Усклађеност услова контролисане трансакције са
принципом “ван дохвата руке” утврђује се на основу поређења услова контролисане трансакције са условима у
једној или више упоредивих неконтролисаних трансакција.
(2) Неконтролисана трансакција је упоредива са контролисаном трансакцијом:
1) када не постоје значајне разлике између трансакција
које би могле да материјално утичу на финансијски индикатор који се испитује у складу са одговарајућом методом за
провјеру трансферних цијена или
2) када је, упркос постојању значајних разлика из тачке
1) овог става, разумним прецизним прилагођавањима релевантног финансијског показатеља елиминисан ефекат таквих разлика на упоредивост.
(3) За потребе утврђивања да ли су двије или више
трансакција упоредиве узимају се у обзир сљедећи фактори
у оној мјери у којој су економски релевантни на чињенице
и околности трансакција:
1) карактеристике добара или услуга које се прометују,
2) функције које има свако од предузећа у вези са трансакцијом, узимајући у обзир коришћена средства и преузете ризике,
3) уговорне обавезе у трансакцијама,
4) економске околности у којима се трансакције обављају и
5) пословне стратегије које спроводе стране у вези са
трансакцијама.
Извори информација
Члан 6.
(1) Упоредиве неконтролисане трансакције могу бити:
1) интерне упоредиве неконтролисане трансакције, код
којих је лице које је страна у контролисаној трансакцији такође страна и у упоредивој неконтролисаној трансакцији и
2) екстерне упоредиве неконтролисане трансакције,
код којих ниједна страна у контролисаној трансакцији није
страна и у упоредивој неконтролисаној трансакцији.
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(2) Уколико не постоје домаће упоредиве неконтролисане трансакције, могу се користити иностране упоредиве
неконтролисане трансакције, под условом да је испуњен
стандард упоредивости из члана 5. овог правилника.
(3) Уколико у вријеме припреме документације о
трансферним цијенама информације у вези са екстерним
упоредивим неконтролисаним трансакцијама из исте
пореске године као и контролисане трансакције које се
анализирају нису доступне, порески обвезник може користити информације у вези са екстерним упоредивим
неконтролисаним трансакцијама из најскоријег времена
у којем су такве информације доступне, под условом да
је испуњен стандард упоредивости из члана 5. овог правилника.
Методе за провјеру трансферних цијена
Члан 7.
(1) За утврђивање усклађености трансакција између повезаних лица са принципом “ван дохвата руке” користи се
једна од сљедећих метода:
1) метода упоредиве цијене на тржишту – састоји се од
поређења цијене за промет добара и услуга у контролисаној трансакцији и цијене за промет добара и услуга у упоредивој неконтролисаној трансакцији,
2) метода цијене коштања увећане за уобичајену зараду
(метода трошкова увећаних за бруто маржу) – састоји се
од поређења остварене марже у односу на трошкове који
су непосредно и посредно настали у вези са испоруком добара или услуга у контролисаној трансакцији са оствареном маржом у односу на трошкове који су непосредно и
посредно настали у вези са испоруком добара или услуга у
упоредивој неконтролисаној трансакцији,
3) метода препродајне цијене – састоји се од поређења
препродајне марже коју купац добара у контролисаној
трансакцији остварује на препродаји тих добара у неконтролисаној трансакцији и препродајне марже коју исти купац остварује на упоредивим неконтролисаним куповним и
продајним трансакцијама,
4) метода трансакционе нето марже – састоји се од
поређења нето профитне марже у односу на одговарајућу
основицу (трошкови, приходи од продаје, имовина или
капитал) коју лице остварује у контролисаној трансакцији са нето профитном маржом у односу на исту основицу коју то лице остварује у упоредивој неконтролисаној
трансакцији,
5) метода подјеле добити – састоји се од алокације сваком повезаном лицу које учествује у контролисаној трансакцији дијела заједничке добити (или губитка) која проистиче из те трансакције у оном односу у коме би неповезана
лица очекивала да остваре у упоредивој неконтролисаној
трансакцији.
(2) Порески обвезник може да примијени и било коју
другу методу за провјеру трансферних цијена, под условом
да може да докаже да ниједну од метода наведених у ставу
1. овог члана није могуће примијенити.
(3) Приликом утврђивања усклађености услова контролисане трансакције са принципом “ван дохвата руке” може
се користи комбинација више метода, када је то потребно.
Избор метода за провјеру трансферних цијена
Члан 8.
(1) Усклађеност услова контролисане трансакције са
принципом “ван дохвата руке” утврђује се примјеном одговарајуће методе за провјеру трансферних цијена у складу
са околностима конкретног случаја.
(2) Одговарајућа метода за провјеру трансферних цијена изабраће се међу методама из члана 7. овог правилника
узимајући у обзир сљедеће критеријуме:
1) предности и мане изабране методе,
2) колико метода одговара околностима случаја, узимајући у обзир природу контролисане трансакције, а нарочито анализу функција које предузима свако од лица у
контролисаној трансакцији,
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3) доступност поузданих информација које су потребне
за примјену изабране методе за провјеру трансферних цијена и/или других метода и
4) степен упоредивости између контролисане и неконтролисане трансакције.
(3) Када порески обвезник користи једну од метода за
утврђивање усклађености услова контролисане трансакције са принципом “ван дохвата руке” из члана 7. овог правилника и када је метода изабрана и примијењена у складу
са овим чланом, онда је Пореска управа приликом контроле
усклађености услова контролисане трансакције са принципом “ван дохвата руке” дужна да ту контролу обави на
основу методе коју је изабрао порески обвезник.
Избор тестиране стране
Члан 9.
(1) Приликом примјене методе цијене коштања увећане
за уобичајену зараду, методе препродајне цијене или методе трансакционе нето марже бира се страна контролисане
трансакције на којој се тестира финансијски индикатор (у
даљем тексту: тестирана страна).
(2) Избор тестиране стране треба да буде досљедан
са функционалном анализом контролисаних трансакција
и као тестирана страна се узима она на коју се метода за
провјеру трансферних цијена може примијенити на најпоузданији начин и за коју се најпоузданија упоредива неконтролисана трансакција може наћи.
(3) Коришћење тестиране стране која није порески
обвезник у Републици Српској (у даљем тексту: инострана
тестирана страна) дозвољено је под сљедећим условима:
1) метода за провјеру трансферних цијена која се користи је једна од метода наведених у члану 7. овог правилника који је најадекватнији,
2) тестирана страна је изабрана у складу са овим чланом и
3) порески обвезник обезбјеђује Пореској управи довољно информација у вези са тестираном страном за процјену усклађености услова контролисане трансакције са
принципом “ван дохвата руке”.
Процјена комбинованих контролисаних трансакција
пореског обвезника
Члан 10.
Уколико порески обвезник обавља у истим или сличним околностима двије или више контролисаних трансакција које су економски уско повезане или представљају низ
који није могуће поуздано посебно анализирати, ове трансакције могу се посматрати јединствено за потребе примјене анализе упоредивости предвиђене чланом 5. овог правилника и примјене метода за провјеру трансферних цијена
предвиђених чланом 7. овог правилника.
Распон “ван дохвата руке”
Члан 11.
(1) Распон “ван дохвата руке” је распон износа релевантног финансијског индикатора, попут цијена, маржи
или удјела у профиту, који се добија примјеном најпримјереније методе за провјеру трансферних цијена на одговарајући број упоредивих неконтролисаних трансакција.
(2) У случају када је приликом контроле усклађености
контролисане или комбиноване контролисане трансакције
из члана 10. овог правилника са принципом “ван дохвата
руке” утврђен распон финансијског индикатора, сматра
се да су контролисана трансакција или контролисана комбинована трансакција у складу са принципом “ван дохвата руке” уколико је релевантни финансијски индикатор у
оквиру тог распона.
(3) У случају када је релевантни финансијски индикатор, који је изведен из контролисане или комбиноване
контролисане трансакције из члана 10. овог правилника,
изван распона “ван дохвата руке”, Пореска управа у складу
са чланом 32. Закона повећава пореску основицу пореског
обвезника тако да изједначи финансијски индикатор са ме-
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дијаном распона “ван дохвата руке”, осим уколико Пореска управа или порески обвезник не докажу да околности
случаја оправдавају повећање пореске основице на основу
неке друге тачке у оквиру распона “ван дохвата руке”.
(4) Терет доказивања да околности случаја оправдавају
повећање пореске основице на основу неке друге тачке у
оквиру распона “ван дохвата руке” је на оној страни која
тражи да се повећање пореске основице учини на основу
неке друге тачке у оквиру распона “ван дохвата руке”, осим
медијане.
(4) Медијана распона “ван дохвата руке” је број који
раздваја горњу од доње половине резултата који се добије
из упоредиве неконтролисане трансакције која формира
распон “ван дохвата руке”, а утврђује се тако што се сви резултати који чине распон “ван дохвата руке” поредају по величини, а средишњи број из тог низа представља медијану.
(5) У случају да постоји паран број резултата који чине
распон “ван дохвата руке”, медијану представља аритметичка средина између два броја који се налазе у средини низа.
Документација о трансферним цијенама
Члан 12.
(1) Порески обвезник који има контролисане трансакције дужан је да у вријеме подношења годишње пореске
пријаве пореза на добит има документацију о трансферним
цијенама која садржи довољно података и анализе на основу којих се може утврдити да су услови трансакција са повезаним лицима у складу са принципом “ван дохвата руке”.
(2) Документација о трансферним цијенама мора да
обезбиједи сљедеће:
1) општи приказ пословања пореског обвезника (историјски приказ, развој и општи приказ конкурентског окружења / релевантних тржишта) и организациону шему
(детаљи о пословним јединицама / одјељењима и организационој структури) пореског обвезника и групације којој
припада,
2) опис повезаности са лицем, односно са групацијом
чији је порески обвезник члан (укључујући детаље у вези
са свим члановима групације, њиховој правној форми и
учешћу у власничкој структури) и оперативне структуре
групације (укључујући генерални опис улога које сваки
члан групације има у односу на активности групације, уколико је то релевантно за контролисане трансакције),
3) опис контролисаних трансакција са лицем и трансакција унутар групације, укључујући анализу упоредивости
из члана 5. овог правилника и детаље политике трансферних цијена,
4) преглед расподјеле дохотка, пореза и пословних активности и листа свих јединица групације по областима
пореске надлежности – образац “CBC report” (енгл. country
by country report) уколико приходи групације којој порески
обвезник припада износе више од 750.000.000 евра,
5) објашњење избора најпримјереније методе за провјеру трансферних цијена и, уколико је релевантно, финансијског индикатора,
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6) анализу упоредивости која укључује: опис процеса
који је спроведен како би се утврдиле упоредиве неконтролисане трансакције; објашњење разлога због којих
је одбачена било која потенцијална интерна упоредива
трансакција (уколико је до тога дошло); опис упоредиве неконтролисане трансакције; анализу упоредивости
контролисане трансакције и упоредиве неконтролисане
трансакције и детаље и објашњење уколико је учињено
прилагођавање из члана 5. став 2. тачка 2) овог правилника,
7) објашњење економских анализа и пројекција које је
порески обвезник користио,
8) детаље о претходним споразумима о цијенама (енгл.
advance pricing agreements) или сличним споразумима са
пореским органима изван Републике Српске који су примјенљиви на контролисане трансакције,
9) закључак о томе да ли су услови контролисане трансакције у складу са принципом “ван дохвата руке” и
10) друге податке који могу да имају материјални
утицај на утврђивање да ли су контролисане трансакције
пореског обвезника у складу са принципом “ван дохвата
руке”.
(3) Порески обвезник је дужан да документацију о
трансферним цијенама достави Пореској управи у року од
30 дана од дана пријема захтјева Пореске управе за њеном
доставом.
(4) Документација о трансферним цијенама мора бити
поднесена на једном од језика који су у службеној употреби
у Републици Српској.
(5) Документација о трансферним цијенама може бити
поднесена у папирној или електронској форми.
Пријава контролисаних трансакција
Члан 13.
(1) Уколико укупан износ контролисаних трансакција
(укључујући кредите и зајмове) пореског обвезника у пореској години прелази 700.000 КМ, порески обвезник има
обавезу да поднесе Пореској управи годишњу пријаву контролисаних трансакција. Приликом одређивања укупног
износа трансакција није дозвољено пребијати приходе и
расходе.
(2) Форма и садржај годишње пријаве контролисаних
трансакција налазе се у прилогу овог правилника и чине
његов саставни дио.
(3) Годишња пријава контролисаних трансакција подноси се Пореској управи уз годишњу пријаву пореза на
добит.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-1323/16
30. маја 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

Назив пореског обвезника
Адреса сједишта
Јединствени идентификациони број
Годишња пријава контролисаних трансакција с повезаним лицима за период од ________ до ____________
1. Обавезе према повезаним лицима по основу примљених зајмова и кредита
1. Назив/име
10. Стање
и презиме
4. Држава
7. Удио повје9. Стање
Сто- 14. Обавезе
обавезе
12. Обавеза 13.
повјериоца
риоца у гласачобавезе
па која за
(главнице)
11.
Каза
камате
камате на
ком
праву
Ред. 2. Порески
(главнице)
5. Основ повезаби била
на задњи
матна
током
задњи дан
бр. број
на први дан
ности
између
дан порестопа
пореског
пореског
пореског
3. Сједиште/ 6. Удио повјериоца у 8. Други основ
ског пераздобља неповезараздобља
периода
них
лица
пребивариода
капиталу
повезаности
лиште
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2

3

29

Укупно:

xxx

xxx

Укупно:
Свеукупно:

xxx
xxx

xxx
xxx

2. Потраживања од повезаних лица по основу датих зајмова и кредита
1. Назив/име
и презиме
4. Држава
7. Удио дужни9. Стање
дужника
ка у гласачком
потражив.
праву
5. Основ повезаРед. 2. ЈИБ
(главнице)
ности
бр.
на први дан
пореског
3. Сједиште/ 6. Удио дужника у
8. Други основ
периода
пребивакапиталу
повезаности
лиште
1
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4

5

10. Стање
потражив.
(главнице)
на задњи
дан пореског периода

11. Каматна
стопа

12. Потраживања
за камате
током
пореског
раздобља

13. Стопа која
би била
између
неповезаних лица

14. Потраживања за
камате на
задњи дан
пореског
раздобља

6

7

8

9

10

Укупно:

xxx

xxx

Укупно:
Свеукупно:

xxx
xxx

xxx
xxx

3. Обавезе према повезаним лицима по основу набавке робе и услуга
1. Назив/име
и презиме
4. Држава
повјериоца
Ред. 2. ЈИБ
бр.

5. Основ повезаности

7. Удио повјериоца у гласачком праву

3. Сједиште/ 6. Удио повјериоца у 8. Други основ
пребивакапиталу
повезаности
лиште
1

2

3

4

Укупно:

9. Набава
робе или
услуга
(опис)

10. Износ обавезе
на први дан пореског периода

11. Укупне обавезе настале у току пореског
периода

12. Износ
обавеза на
задњи дан
пореског
периода

5

6

7

8

11. Укупна потраживања настала у току
пореског периода

12. Износ
потраживања на
задњи дан
пореског
периода

7

8

xxx

Укупно:

xxx

Свеукупно:

xxx

4. Потраживања од повезаних лица по основу испоруке робе и услуга
1. Назив/име
и презиме
4. Држава
7. Удио дужнидужника
ка у гласачком 9. Испорука
10. Износ потраправу
Ред.
робе или
5.
Основ
повезаживања на први дан
бр. 2. ЈИБ
ности
услуга
пореског периода
(опис)
3. Сједиште/ 6. Удио дужника у
8.
Други
основ
пребивакапиталу
повезаности
лиште
1

2

3

4

5

Укупно:

xxx

Укупно:

xxx

Свеукупно:
Потписник гарантује да су горенаведени подаци истинити.
Дана, ________________

6

xxx
___________________________________
Печат

Овлашћено лице пореског обвезника

30

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

924
На основу члана 41. став 1. и члана 42. Закона о заштити ваздуха (“Службени гласник Републике Српске”, број
124/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар за просторно
уређење, грађевинарство и екологију, 30. маја 2016. године,
доноси

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О МЈЕРАМА ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂИВАЊА ВАЗДУХА И
ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Члан 1.
У Правилнику о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 3/15 и 51/15) у члану
43. у ставу 1. број: “2017.” замјењује се бројем: “2020.”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.04-020-1214/16
30. маја 2016. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 115. став
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12) и члана 31а.
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник директора за оснивање и одржавање катастра непокретности
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске Александар Деурић, дипл. правник, а
по Овлашћењу број: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЕТРИЋЕВАЦ 1,
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Петрићевац 1, град Бања Лука, и то за катастарске парцеле бр. 334/1 и 334/36, укупне површине 508 м²,
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Петрићевац 1, град Бања Лука,
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта
у к.о. Петрићевац 1, град Бања Лука, за катастарске парцеле
бр. 334/1 и 334/36, уписане у посједовни лист број 785, као
и земљишна књига за парцеле бр. 283/9 и 283/13, уписане у
зк. ул. бр. 2144 к.о. Петрићевац, град Бања Лука.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-679/14
30. маја 2016. године
Бања Лука

Помоћник директора
за оснивање и одржавање
катастра непокретности,
Александар Деурић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
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11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 115. став
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12) и члана 31а.
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник директора за оснивање и одржавање катастра непокретности
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске Александар Деурић, дипл. правник, а
по Овлашћењу број: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МОТИКЕ, ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио
катастарске општине Мотике, град Бања Лука, и то за катастарске парцеле бр. 2448 и 2450/11, укупне површине
1317 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Мотике, град Бања Лука, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о.
Мотике, град Бања Лука, за катастарске парцеле бр. 2448 и
2450/11, уписане у посједовни лист број 1127, као и земљишна књига за парцеле бр. 653/2 и 653/3, уписане у зк. ул. бр.
241 к.о. Мотике, град Бања Лука.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-854/16
31. маја 2016. године
Бања Лука

Помоћник директора
за оснивање и одржавање
катастра непокретности,
Александар Деурић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 115. став
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12) и члана 31а.
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник директора за оснивање и одржавање катастра непокретности
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске Александар Деурић, дипл. правник, а
по Овлашћењу број: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ТОПЛИК,
ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Топлик, општина Источно Ново Сарајево, и то за катастарске парцеле бр.: 1145/1, 1145/4, 1145/5,
1145/6, 1145/7, 1147/2, 1148, 1493, 1496, 1501, 1508/2,
1511/2, 1515/1, 1563/1, 1563/2, 1563/3, 1564, 1565 и 1566,
укупне површине 34597 м², основан у складу са Законом о
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Топлик, општина Источно Ново
Сарајево, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог
рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар
земљишта у к.о. Топлик, општина Источно Ново Сарајево,
за катастарске парцеле бр.: 360/1, 360/4, 360/5, 360/7, 360/8,
361/2, 361/10, 361/15 и 363/1, уписане у посједовни лист
број 83 к.о. Топлик, општина Источно Ново Сарајево.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана

