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1. Појашњење појмова: 

 

1.1 Поједини изрази употребљени у овом извјештају имају следеће значење: 

1) „тржиште непокретности” је „мјесто” на коме се срећу заинтересовани купци и 

продавци, а на коме се обавља размјена права на непокретностима за новац или неко 

друго добро; 

2) „цијена непокретности” је новчани износ остварен у конкретноj купопродаји oдређене 
непокретности на тржишту непокретности; 
3) „кућа“ је стамбена зграда намјењена сталном становању или привременом боравку; 
4) „стан“ је свака грађевински повезана цјелина намјењена 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; 
5) „гаража у низу или самостојећа“ је самостални објекат или низ објеката  намјењен за 
паркирање моторних возила; 
6) „објекат пословних услуга“ је грађевински објекат у којем је 50%                                                          
укупне корисне  подне површине објекта намјењено обављању пословно                                
услужне дјелатности (занатство, грађевинарство, техничке услуге, финансијске  услуге и 
друге пословне услуге); 
7) „пословни простор - локал“ је посебан дио објекта који чини грађевинску цјелину у 
којем се обaвља услужна дјелатност; 
8) „пословни простор - канцеларија“ је посебни дио објекта који чини грађевинску цјелину 
у којој се обављају канцелариjски послови; 
9) „стамбено пословни објекат“ је грађевински објекат гдје се дио објекта користи за 
становање а дио за пословне дјелатности; 
10) „објекат лаке индустрије“ је грађевински објекти у којима се обавља индустријска 
производња прехрамбених, текстилних, дрвних и дуванских производа, коже и обуће, 
целулозеи папира и производа лаке хемије; 
11) „објекат тешке индустрије“ је грађевински објекат у којем се обавља индустријска 
производња металуршких, машинских, грађевинских производа, електроиндустрије и 
тешке хемије; 
12) „пољопривредни објекат“ је грађевински објекат у којем се обавља пољопривредна 
производња и складиштење пољопривредних производа,објекат за узгој животиња, 
објекат за узгој биљних култура, стакленици, објекат за производњу сточне хране,силос, 
хладњача, вински подрум, објекат рибарства и други пољопривредни објекти; 
13) „остали објекти“  су објекти који нису могли да се сврстају ни у једнуод горе наведених 
категорија као нпр.бензинске пумпе, објекат за производњу електричне енергије; 
14) „земљиште уз објекте“ је земљиште које се налази уз објекат нпр. двориште, 
земљиште уз привредни објекат, економско двориште и сл.; 
15) „грађевинско земљиште“ је земљиште које је као такво дефинисано законом којим се 
уређује уређење простора и грађење; 
16) „пољопривредно земљиште” је земљиште које је као такво дефинисано законом којим 
се уређује планирање, заштита, уређење, коришћење и располагање пољопривредним 
земљиштем; 
17) „њиве, ливаде и вртови“ су  земљишта на којима се одвија пољопривредна 
производња односно на којима се гаје стрна жита, окопавине, крмно, индустриско, 
љековито, зачинско биље и одвија расадничка производња, гаји поврће, трава које се 
редовно коси и сл.; 
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18) „трајни насади“ су земљишта на којима су подигнути трајни насади односно воћњаци 
виногради и сл.; 
19) „пашњаци“ су земљишта на којима расту траве намјењена искључиво за испашу стоке; 
20) „остало пољопривредно земљиште – рибњак“  је земљиште под водом које је 
намјењено искључиво за гајење водених организама; 
21) „остало пољопривредно земљиште – трстик и мочвара“ је земљиште угрожено водом 
на којемискључиво расте мочварно биље,шаш,рогоз и трска; 
22) „шумско земљиште” је земљиште које је као такво дефинисано законом којим се 
уређује политика и планирање, управљање и газдовање шумама и шумским земљишем; 
23) „Неплодно земљиште“ је земљиште које се не може користити у пољопривреди и 
шумарству нпр. језера,површински коп рудника,мајдан камена, шљунка и 
пијеска,материјални ров са каменито шљунковитом подлогом и сл; 
24) „земљиште посебне намјене“ је земљиште које се не користи у пољопривреди и 
шумарству и утврђује се само њихова намјена, нпр. јавни парк, градске зелене површине, 
ботаничка башта,  зоо врт, спортско игралиште и спортски терени, дјечије игралиште, 
улица,  пут,  сквер, трг и сл. 
25) „прва продаја“ подразумијева куповину посебног дијела објекта (стан, гаража као 
посебни дио објекта, пословни простор) директно од инвеститора-новоградња. 
26) УПИТНИК (упис стварног стања о прометованим непокретностима) – образац који је 
учесник у промету обавезан да попуни приликом предаје захтјева за промјену уписа права 
власништва у евиденције РУГИПП-а. 
27) Класификација купопродајних уговора по сложености:  
1)Једноставне 

a) Земљиште (Једна парцела јединствене подкласификације без или са осталим 
објектом/посебни дијелови,  једна парцела вишеструке подкласификације са 
једним делом парцеле који је већи од 200 м2 без или са осталим објектом/посебни 
дијелови, више парцела исте подкласификације без или са осталим 
објектом/посебни дијелови) 

b) Објекти (један објекат и припадајућа парцела, један објекат, припадајућа парцела 
и једна или више парцела земљишта са збирном површином до 5.000 м2*, један 
објекат, припадајућа парцела са једним или више осталих објеката/посебни 
дијелови или гаража, један објекат, припадајућа парцела, једна или више парцела 
земљишта са збирном површином до 5.000 м2 са једним или више осталих 
објеката/посебни дијелови или гаража, више објеката исте подкласификације са 
једном или више припадајућих парцела, више објеката исте подкласификације са 
једном или више припадајућих парцела и једна или више парцела земљишта са 
збирном површином до 5.000 м2, више објеката исте подкласификације са 
припадајућим парцелама и са једним или више осталих објеката/посебни дијелови 
или гаража, више објеката исте подкласификације са припадајућим парцелама и 
једна или више парцела земљишта са збирном површином до 5.000 м2 са једним 
или више осталих објеката/посебни дијелови или гаража) 

c) Посебан дио (један посебан дио објекта без атрибута гаража) 
2) Састављене 

a) Све непокретности у купопродајном уговору имају појединачну цијену 
3) Сложене  

a) Сви остали купопродајни уговори 
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2. Увод 
 

У  складу са Законом о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске, а 
уз помоћ шведског донаторског пројекта за унапређење земљишне администрације у БиХ 
„ЦИЛАП“, почетком јануара 2017. године Републичка управa за геодетске и имовинско-правне 
послове  почела је с евидентирањем купопродајних уговора непокретности  на територији 
цијеле Републике Српске. 

Циљ успостављања и вођења Регистра цијена је планско праћење цијена и анализа тржишта 
непокретности, а како би сви актери, те страни инвеститори на тржишту непокретности 
Републике Српскеимали лако доступне податке о цијенама и другим карактеристикама 
непокретности на различитим локацијама и временским периодима. 

У Републици Српској је у току процес оснивања катастра непокретности као јединственог 
регистра о непокретностима и правима на њима што ће створити повољнију климу за развој 
тржишта непокретности. У току успостављањакатастра непокретности треба обезбjедити 
комплетну покривеност територије дигиталним катастарским плановима, као и усмјерити 
развој Регистра цијена непокретности на начин да се подаци што више приближавају 
стварномстању. Република Српска би морала да прати кретања на тржишту непокретности у 
сврху доношења одговарајућих економских и политичких одлука имајући у виду да према 
подацима Агенције за статистику БиХ за 2014. годину послови са непокретностима чине 5-6 
одсто бруто друштвеног производа. 
Јавно доступан и свеобухватан Регистар цијена непокретности са поузданим тржишним 
подацима је неопходан Републици Српској. Транспарентност и доступност података Регистра 
ће омогућити развој тржишта непокретности и формирање реалних цијена на основу закона 
понуде и тражње. 
 
Основни циљеви Регистра цијена непокретности у Републици Српској јесу праћење и 
евидентирање кретања цијена непокретности на тржишту непокретности, анализирање 
тржишта непокретности и израда извјештаја о дешавањимана тржишту непокретности, 
обезбjеђивање података о цијенама непокретности за потребе хипотекарних кредита, 
експропријације и сл., а чиме ће се обезбједити транспарентност и развој тржишта 
непокретности тј. да се цијене непокретности формирају на основу стварне понуде и 
потражње. 
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3. Регистар цијена непокретности Републике Српске 
 

3.1 Правни оквир-легислатива 

 
Од 22.12.2016. године Законом о измјенама и допунама закона о премјеру и 

катастру Републике Српске („Службени гласник РС“ број 110/16), Регистар цијена 
непокретности је у надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове. 

Правилником o садржају и начину вођења регистра цијена непокретности од 
08.01.2018. године („Службени Гласник РС“ број: 2/18)прописан је садржај, поступак, 
методологија и начин вођења Регистра цијена непокретности, као и анализа, приступ и 
коришћење података из Регистра цијена непокретности. 

Према члану 24Правилника o садржају и начину вођења регистра цијена 
непокретности,  Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове јавно 
објављује периодичне извјештаје. 

Чланом 25 наведеног Правилника утврђени су подаци о појединачним 
купопродајама непокретности доступни на јавном увиду, а све у складу са Законом о 
заштити личних података. 

 

3.2 Развој 

 
Од ступања на снагу Закона о измјенама и допунама закона о премјеру и катастру 

Републике Српске, односно од почетка 2017.године, Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове врши прикупљање података о прометованим непокретностима 
у свим општинама Републике Српске и то на начин да евидентира све купопродајне 
уговоре који су предмет промјене власништва на основу купопродајног уговора у катастру 
непокретности или другој евиденцији из члана 189. Закона о премјеру и катастру 
Републике Српске. 

Дана 29.11.2017. године у Републици Српској је пуштен у рад Јавни увид у регистар 
цијена непокретности, након чега је објављен и први периодични-годишњи извјештај 
Регистра цијена непокретности и то 28.12.2017. године. 

 

3.3 Методологија прикупљања података 
 

Приликом провођења промјене власништва или регистрације непокретности, 
подносилац захтјева је дужан, поред остале документације неопходне за регистрацију или 
провођење промјене у катастру, приложити и попуњен упитник са тачним подацима о 
стварном стању непокретности заједно са купопродајним уговором.  

Подносилац захтјева за промјену власништва у катастру је одговоран за тачност 
података из упитника. 

Републичка управа зе геодетске и имовинско-правне послове уносиподатке у базу 
дигиталних података Регистра цијена непокретности и то на начин да: 

 скенира комплетну документацију на основу које се врши промјена власништва 
(укључујући упитник),  
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 врши унос релевантних података у дигиталну базу Регистра цијена 
непокретности из достављене документације од стране подносиоца захтјева за 
промјену власништва, 

 врши разврставање купопродаја по сложености, 

 врши контролу и верификацију регистрованих-унесених података, 

 врши излазак на терен приликом регистрације купопродаја објеката или 
уколико постоји основана сумња да регистровано стање не одговара стварном 
стању (поређење достављене документације, упитника са свим расположивим 
евиденцијама), 

 врши анализу тржишта непокретности у сврху издавања и објаве извјештаја о 
тржишту непокретности. 

 

3.4 Методологија припреме извјештаја 
 

Периодични извјештај који је објављен и доступан на Јавном увиду садржи 
необрађене податке-„сирове податке“, односно податке из упитника и купопродајних 
уговора овјерених од стране нотара. 

Подносиоци захтјева за промјену власништва од почетка 2017. године су, 
осимнеопходне документације, обавезни попунити и упитник који садржи податке о 
стварном стању прометоване непокретности, а што их чини једним од одговорних за 
квалитет података. 

На квалитет података утичу подаци из евиденција, подаци из купопродајних 
уговора, подаци из упитника, подаци прикупљени са терена и остали релевантни подаци. 

 
 
Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од 

квалитета података у купопродајном уговору и података које учесник у промету  уписује 
у упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у евиденције 
РУГИПП-а. У  извјештајима  за јавност користе се искључиво подаци купопродајних 
уговора и упитника односно упис стварног стања о прометованим непокретностима 
(необрађени подаци). 

 
 

 

 

 

 

 



РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

8 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

 

4. ИЗВЈЕШТАЈ О ОБИМУ ТРЖИШТА НЕПОКРЕТНОСТИ И ЦИЈЕНАМА  

У КУПОПРОДАЈНИМ УГОВОРИМАЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 

30.06.2018. год. 
 

У табели „Извјештај о обиму тржишта непокретности и цијенама у купопродајним уговорима за 

период од 01.01.2017. до 30.06.2018. год.  дати су следећи подаци: 

 

1. Укупан број купопродајних уговора  у Републици Српској које су били предмет уписа права 

власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове у горе наведеном периоду. 

2. Укупан број непокретности  садржаних у  купопродајним уговорима које су биле предмет 

уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове у горе наведеном периоду. 

3. Сума свих цијена непокретности остварених укупопродајним уговорима  које се налазе у 

Регистру цијена непокретности Републике Српске. 

4. Укупан број купопродајних уговора, непокретности и сума свих цијена непокретности 

остварених у купопродајним уговорима које се налазе у Регистру цијена непокретности у 

оквиру појединачних аналитичких јединица. 

5. Укупан број прометованих непокретности по врстама непокретности у оквиру аналитичких 

јединица. 

6. Укупан број прометованих непокретности по врстама непокретности у Републици Српској. 
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9 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном уговору и података које учесник у промету  уписује у 
Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и 
Упитника-упис стварног стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

 

АНАЛИТИЧКА 

ЈЕДИНИЦА
Kућа

Пословн

и објекат

Стамбено-

пословни 

објекат

Гаража
Индустријски 

објекат

Пољопривредн

и објекат

Остали 

објекти
Стан

Пословни 

простор
Гаража

Остали 

посебни 

дијелови 

објекта

Грађевинск

о 

земљиште

Њиве, 

ливаде 

и вртови

Трајни 

насади: 

воћњаци, 

виноград

и и др.

Пашњаци Шума Рибњак
Трстик и 

мочвара

Неплодно 

земљиште

Земљишт

е посебне 

намјене

Бања Лука 272 17 4 64 1 68 1751 120 196 46 214 896 88 37 111 13 64 3962 2911 272,837,569.88

Бијељина 274 53 14 10 4 2 222 679 35 123 73 482 1127 53 12 246 49 6 3464 2010 95,157,296.34

Билећа 11 1 1 4 28 13 18 2 1 3 82 64 1,678,443.34

Братунац 38 1 5 1 33 29 9 1 1 19 103 4 8 9 6 1 268 147 3,918,559.40

Брод 35 1 24 32 7 2 25 95 2 2 12 1 1 239 122 2,665,725.60

Вишеград 29 3 2 2 1 18 3 58 16 11 17 8 1 169 85 1,589,224.15

Власеница 17 1 3 1 12 2 1 2 35 3 7 1 5 90 54 1,159,768.15

Вукосавље 8 1 1 1 53 7 9 19 99 44 442,970.00

Гацко 9 3 6 7 5 1 7 23 6 67 30 702,104.00

Градишка 108 5 1 8 2 7 55 51 3 5 14 34 672 19 49 107 11 2 3 1156 528 11,432,638.02

Дервента 90 7 6 1 1 2 13 92 16 5 1 24 435 37 20 96 5 6 16 873 385 13,871,368.62

Доњи Жабар 5 1 1 1 6 4 18 71 8 115 57 840,428.51

Зворник 85 27 1 1 1 1 143 3 8 1 234 30 35 60 10 14 654 438 14,808,623.96

Источна Илиџа 8 2 2 2 1 122 8 9 11 45 1 14 14 6 4 249 196 11,345,900.41

Источни Стари Град 5 3 4 10 10 103 135 33 2,395,445.62

Источно Ново Сарајево 32 6 1 4 5 672 78 46 6 39 61 2 4 6 13 2 977 837 53,434,525.79

Кнежево 7 1 5 2 1 4 2 4 56 3 3 7 2 2 99 41 351,547.50

Козарска Дубица 33 1 2 15 17 3 4 12 156 20 16 41 320 146 3,274,557.97

Костајница 25 1 2 2 1 2 4 1 72 5 17 5 1 3 141 61 1,334,356.90

Котор Варош 24 13 1 4 9 2 12 182 18 8 35 5 8 321 145 3,474,405.00

Крупа на Уни 1 1 1 3 2 4,500.00

Лакташи 120 7 7 2 3 1 20 13 6 2 48 693 60 77 134 2 60 20 1275 553 22,274,106.12

Лопаре 18 23 1 2 1 7 16 2 1 5 104 22 9 20 5 2 238 116 2,561,247.89

Љубиње 3 6 2 16 4 2 10 4 4 51 25 269,220.00

Милићи 6 4 1 15 3 1 38 2 8 9 6 93 53 2,480,540.46

Модрича 16 4 1 50 7 10 24 138 1 22 34 1 5 1 314 212 5,616,244.65

Мркоњић Град 14 4 5 1 4 10 1 21 89 14 22 32 4 1 222 99 2,018,868.50

Невесиње 15 3 2 12 4 1 24 43 5 4 1 2 116 67 1,226,779.45

Нови Град 30 2 4 8 43 9 2 10 188 11 32 54 2 7 402 193 3,153,724.83

Осмаци 1 1 24 7 4 8 45 19 130,272.90

Пале 58 4 2 7 25 9 215 71 16 24 218 16 21 4 6 3 699 456 30,669,756.96

Пелагићево 12 1 3 2 3 13 144 3 3 20 204 88 1,254,217.77

Петрово 10 41 9 6 9 1 8 84 34 346,540.53

Приједор 94 6 1 10 4 86 14 9 16 548 21 8 72 2 4 7 902 494 13,827,652.70

Прњавор 44 3 1 1 2 3 74 2 1 1 459 46 29 117 3 9 1 796 369 10,544,655.46

Рибник 3 4 43 7 1 8 66 21 178,257.00

Рогатица 4 1 1 3 14 45 22 50 8 5 10 6 169 50 2,985,607.00

Рудо 4 2 4 2 12 6 9 1 5 45 25 226,554.00

Соколац 12 1 3 3 20 1 1 69 1 19 3 6 1 140 104 1,501,123.85

Србац 23 10 2 2 9 7 6 228 11 16 46 2 5 1 368 183 3,334,230.56

Теслић 40 2 4 2 27 73 19 12 9 17 249 12 23 27 19 13 548 301 8,085,145.20

Требиње 50 7 1 5 2 77 953 40 62 107 117 80 5 50 16 27 27 1626 1197 101,151,725.41

Трново 10 7 10 2 31 2 4 10 1 1 78 50 1,633,664.40

Угљевик 12 1 1 2 8 28 4 1 1 71 18 6 20 6 1 180 121 2,764,725.67

Фоча 48 5 11 1 1 87 14 1 10 7 59 42 18 34 1 3 4 346 199 6,831,590.95

Хан Пијесак 2 7 2 14 4 1 5 35 26 269,714.64

Чајниче 4 8 1 1 4 1 6 2 1 28 14 182,965.00

Челинац 22 4 1 2 37 2 3 2 151 19 23 39 1 15 321 162 6,685,923.11

Шамац 37 2 1 26 4 1 5 166 7 6 22 3 2 282 159 2,925,122.68

Шековићи 3 1 3 3 7 2 3 22 13 180,100.60

Шипово 8 1 15 1 3 2 2 31 1 13 14 1 1 93 51 1,003,224.60

Добој 68 5 3 3 1 171 5 12 9 410 50 18 133 1 19 23 931 512 15,140,149.01

Укупан број 

непокретности по 

врстама 

непокретности у 

Републици Српској 1906 243 73 179 70 31 698 5624 547 535 274 1323 8804 712 739 1809 2 28 341 264

24202 14302
748,173,611.06

Укупан број непокретности и купопродајних уговора (без лицитације и осталог), а који се налази на Јавном увиду Регистра цијена непокретности Републике Српске од 01.01.2017-30.06.2018.
УКУПНА СУМА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ ОСТВАРЕНИХ У  КУПОПРОДАЈНИМ УГОВОРИМА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЈАВНОМ УВИДУ У ПОДАТКЕ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У КМ

И З В Ј Е Ш Т А Ј   О   О Б И М У   Т Р Ж И Ш Т А   Н Е П О К Р Е Т Н О С Т И   И   Ц И Ј Е Н А М А   У   К У П О П Р О Д А Ј Н И М   У Г О В О Р И М А   З А   П Е Р И О Д   О Д   01.01.2017.год.  Д О   30.06.2018. год.

БРОЈ ПРОМЕТОВАНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ

УКУПАН БРОЈ 

НЕПОКРЕТНОСТИ

УКУПАН БРОЈ 

КУПОПРОДАЈНИХ 

УГОВОРА

СУМА ЦИЈЕНА 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОСТВАРЕНИХ У  

КУПОПРОДАЈНИМ 

УГОВОРИМА КОЈЕ СЕ 

НАЛАЗЕ У РЦН - ОБУХВАТ 

АНАЛИТИЧКА 

ЈЕДИНИЦА(КМ)

ОБЈЕКТИ ПОСЕБНИ ДИЈЕЛОВИ ОБЈЕКАТА ЗЕМЉИШТЕ

Табела 1. Извјештај о обиму тржишта непокретности и цијенама у купопродајним уговорима за период од 01.01.2017. до 30.06.2018. год.
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10 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 
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Од 01.01.2017. до 30.06.2018. год. у Регистру цијена непокретности Републике Српске 
регистровано је укупнпо 14 302 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 24 202 
непокретност чија је укупна остварена цијена 748 173 611,06 КМ. 
 

 

График 1 - 

Укупан број регистрованих купопродајних уговора за период 01.01.2017. до 30.06.2018. год. 

 

 

 

График 2 - Укупан број регистрованих непокретности у купопродајним уговорима за период  
01.01.2017. до 30.06.2018. год. 
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11 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

У Регистру цијена непокретности евидентирају се купопродајни уговори за лицитације и остале 

купопродаје (у које спадају експропријације, промети у више општина и сл.). У оквиру лицитација и 

осталих купопродајних уговора евидентира се цијена и број купопродајних уговора, ти купопродајни 

уговори не иду у даљу анализу и не налазе се на Јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности 

Републике Српске.  

Укупан број купопродајних уговора за лицитације у Републици Српској, а за период од 01.01.2017. 

до30.06.2018 је 141.  Сума цијена непокретности остварених у лицитацијама које се налазе у Регистру 

цијена непокретности у Републици Српској а за период 01.01.2017.- 30.06.2018. износи 20 290 032,95 

КМ.           

   Укупан број купопродајних уговора за Остале купопродаје (експропријације, промет у више општина и 

сл.) у Републици Српској, а за период 01.01.2017. -30.06.2018  је17.   

Сума цијена непокретности остварених у осталим купопродајним уговорима који се налазе у 

Регистру цијена непокретности у Републици Српској, а за период 01.01.2017. -30.06.2018. износи 470 

376,60 КМ.            
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12 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (нео

 

4.1 Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на 

укупан број непокретности за период 01.01.2017.године до 
Укупан број непокретности које се налазе у купопродајним уговорима (без лицитације и 

осталог), а који се налази на Јавном увиду Регистра цијена непокретности
01.01.2017 до 30.06.2018. износи 24202.
цијена непокретности од 01.01.2017 до 30.06.2018.год. проценат учешћа појединих врста 
непокретности на тржишту непокретности Републике Српске пр
графиконима: 

 

Табела 2 - Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на укупан

бројнепокретности за период 01.01.2017.године до 30.06.2018.године

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 3 -Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на укупан 

број непокретности за период 01.01.2017.године до 30.06.2018.године

 

Ред. 
број 

Врста непокретности

1 Кућа 

2 Стан 

3 Пословни простор 

4 Гаража 

5 Грађевинско земљиште 

6 Пољопривредно земљиште

7 Шуме 

8 Остали објекти 

9 Остали посебни дијелови објекта

10 Остало земљиште 

Пољопривредно 
земљиште

43%

Шуме
7%

Остали објекти
5%

Остали посебни 
дијелови објекта

РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 

а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на 

укупан број непокретности за период 01.01.2017.године до 30.06.2018.године
Укупан број непокретности које се налазе у купопродајним уговорима (без лицитације и 

осталог), а који се налази на Јавном увиду Регистра цијена непокретности Републике Српске од 
24202.Од укупног броја непокретности које су унијете у Регистар 

цијена непокретности од 01.01.2017 до 30.06.2018.год. проценат учешћа појединих врста 
непокретности на тржишту непокретности Републике Српске приказан је у следећим табелама и 

Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на укупан

непокретности за период 01.01.2017.године до 30.06.2018.године 

Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на укупан 

број непокретности за период 01.01.2017.године до 30.06.2018.године 

сти 
Број 

непокретности 

Проценат учешћа врста непокретности 
на тржишту непокретности у односу на 

укупан број непокретности

1906 

5624 

547 

714 

 1323 

Пољопривредно земљиште 10285 

1809 

1115 

Остали посебни дијелови објекта 274 

605 

Кућа
8%

Стан
23%

Пословни 
простор

2%

Грађевинско 
земљиште

5%

Остали посебни 
дијелови објекта

1%

Остало 
земљиште

4%

Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 

а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 

Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на 

30.06.2018.године 
Укупан број непокретности које се налазе у купопродајним уговорима (без лицитације и 

Републике Српске од 
непокретности које су унијете у Регистар 

цијена непокретности од 01.01.2017 до 30.06.2018.год. проценат учешћа појединих врста 
иказан је у следећим табелама и 

Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на укупан 

Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на укупан 

Проценат учешћа врста непокретности 
на тржишту непокретности у односу на 

укупан број непокретности 

7,88% 

23,23% 

2,26% 

2,95% 

5,46% 

42,50% 

7,49% 

4,60% 

1,13% 

2,50% 

Пословни 
простор

2%

Гаража
3%Грађевинско 



РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (нео

 

Бијељина
13%

Источн Ново 
Сарајево

7%

Остале 
аналитичке 

јединице
30%

4.2  Проценат учешћа Аналитичких јединица на тржишту неп

суму цијена остварених у купопродајним уговорима

 
Сума цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима који се налазе на Јавном 

увиду у податке Регистра цијена непокретности Републи
У табелама и графиконима су приказани проценти учешћа аналитичких јединица Бања Лука, 

Бијељина, Требиње,  Источно Ново Сарајево и 
непокретности у односу на суму цијена непокретности 
се налазе на Јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности

Табела 3 - Проценат учешћа Аналитичких јединица на тржишту 
цијена остварених у купопродајним уговорима

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График 4 - Проценат учешћа Аналитичких јединица на тржишту
остварених у купопродајним уговорима

 

Ред.број Аналитичка јединица

1 Бања Лука 

2 Требиње 

3 Бијељина 

4 Источно Ново Сарајево 

5 Остале аналитичке јединице

95 157 296,34 КМ

53 434 525,79 КМ

225 592 493,60 КМ

РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 

а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

Бања Лука
36%

Требиње
14%

учешћа Аналитичких јединица на тржишту непокретности у односу на 

остварених у купопродајним уговорима 

Сума цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима који се налазе на Јавном 
увиду у податке Регистра цијена непокретности Републике Српске  је 748 173 611.06КМ

У табелама и графиконима су приказани проценти учешћа аналитичких јединица Бања Лука, 
Бијељина, Требиње,  Источно Ново Сарајево и остале аналитичке јединице на тржишту 
непокретности у односу на суму цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима који 
се налазе на Јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности 

Проценат учешћа Аналитичких јединица на тржишту непокретности у односу на суму 
цијена остварених у купопродајним уговорима 

Проценат учешћа Аналитичких јединица на тржишту непокретности у односу на суму цијена 
остварених у купопродајним уговорима 

Аналитичка јединица Сума цијена у КМ 

Проценат учешћа 
Аналитичких јединица на 
тржишту непокретности у 

односу на суму цијена 
остварених у куп

уговорима

272837569,90 

101151725,40 

95157296,34 

53434525,79 

Остале аналитичке јединице 225592493,60 

272 837 569,90 КМ 

101 151 725,40 КМ 
95 157 296,34 КМ 

53 434 525,79 КМ 

225 592 493,60 КМ 

Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 

а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 

окретности у односу на 

Сума цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима који се налазе на Јавном 
748 173 611.06КМ. 

У табелама и графиконима су приказани проценти учешћа аналитичких јединица Бања Лука, 
налитичке јединице на тржишту 

остварених у купопродајним уговорима који 

непокретности у односу на суму 

непокретности у односу на суму цијена 

Проценат учешћа 
Аналитичких јединица на 
тржишту непокретности у 

односу на суму цијена 
остварених у купопродајним 

уговорима 

36% 

14% 

13% 

7% 

30% 
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14 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

5. ИЗВЈЕШТАЈ О ОБИМУ ТРЖИШТА НЕПОКРЕТНОСТИ И ЦИЈЕНАМА  У 

КУПОПРОДАЈНИМ УГОВОРИМАЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 

30.06.2018. год. 
             У табели „Извјештај о обиму тржишта непокретности и цијенама у купопродајним уговорима 

који су склопљени од 01.01.2018. до 30.06.2018. год., а били су предмет уписа права власништва у 

подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове од 01.01.2018. до 30.06.2018. год.  дати су сљедећи подаци: 

 

1. Укупан број купопродајних уговора  у Републици Српској које су били предмет уписа права 

власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове у горе наведеном периоду. 

2. Укупан број непокретности  садржаних у  купопродајним уговорима које су биле предмет уписа 

права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за 

геодетске и имовинскоправне послове у горе наведеном периоду. 

3. Сума свих цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима  које се налазе у 

Регистру цијена непокретности Републике Српске. 

4. Укупан број купопродајних уговора, непокретности и сума свих цијена непокретности 

остварених у купопродајним уговорима које се налазе у Регистру цијена непокретности у оквиру 

појединачних аналитичких јединица. 

5. Укупан број прометованих непокретности по врстама непокретности у оквиру аналитичких 

јединица. 

6. Укупан број прометованих непокретности по врстама непокретности у Републици Српској. 
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15 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

Извјештај о обиму тржишта непокретности и цијенама у купопродајним уговорима који су склопљени у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. 
год., а били су предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове од 01.01.2018. до 30.06.2018. год. 

 
Табела 4. Извјештај о обиму тржишта непокретности и цијенама у купопродајним уговорима који су склопљени у периоду од 01.01.2018. до 
30.06.2018. год., абили су предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове од 01.01.2018. до 30.06.2018. год.
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16 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

 
 

Од 01.01.2018. године до 30.06.2018. год. у Регистру цијена непокретности Републике Српске 
регистровано је укупно 3 346  купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 6 168  
непокретности, а који су склопљени од 01.01.2018. – 30.06. 2018. год. чија је укупна остварена цијена 
151 497 209,33 КМ. 
 
У Регистру цијена непокретности евидентирају се  купопродајни уговори за лицитације и остале 
купопродаје (у које спадају експропријације, промети у више општина и сл.). У оквиру лицитација и 
осталих купопродајних уговора евидентира се цијена и број купопродајних уговора, ти купопродајни 
уговори не иду у даљу анализу и не налазе се на Јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности 
Републике Српске.  
    
Укупан број купопродајних уговора за лицитације у Републици Српској, а који су склопљени  од 
01.01.2018.до30.06.2018 је 43. Сума цијена непокретности остварених у лицитацијама које се налазе у 
Регистру цијена непокретности у Републици Српској а за период склапања уговора од 01.01.2018. до 
30.06.2018. износи 2 709 024,44 КМ.         
      
Укупан број купопродајних уговора за остале купопродаје (експропријације, промет у више општина и 
сл.) у Републици Српској, а за период склапања уговора од 01.01.2018. до 30.06.2018 је 12. Сума цијена 
непокретности остварених у осталим купопродајним уговорима који се налазе у Регистру цијена 
непокретности у Републици Српској, а за период склапања уговора од 01.01.2018 до 30.06.2018. износи 
65 143,80 КМ.            
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17 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

 

5.1 Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на 

укупан број непокретности које се налазе у купопродајним уговорима склопљеним 

у периоду од 01.01.2017.године до 30.06.2018.године, а били су предмет уписа 

права власништва у катастарским евиденцијама РУГИПП-а 
Укупан број непокретности које се налазе у купопродајним уговорима (без лицитације и осталог) 

који су склопљени од 01.01.2018. до 30.06.2018., а који се налази на Јавном увиду Регистра цијена 

непокретности Републике Српске  износи 6168.    

 

Од укупног броја непокретности које су унијете у Регистар цијена непокретности, а које се налазе у 

оквиру купопродајних уговора који су склопљени од 01.01.2018 до 30.06.2018.год. проценат учешћа 

појединих врста непокретности на тржишту непокретности Републике Српске приказан је у 

следећим табелама и графиконима.    

Ред. 
број 

Врста непокретности 
Број 

непокретности 

Проценат учешћа врста 
непокретности на тржишту 

непокретности у односу на укупан 
број непокретности 

1 Кућа 491 7.96% 

2 Стан 1043 16.91% 

3 Пословни простор 169 2.74% 

4 Гаража 153 2.48% 

5 Грађевинско земљиште 338 5.48% 

6 Пољопривредно земљиште 2933 47.55% 

7 Шуме 477 7.73% 

8 Остали објекти 333 5.40% 

9 Остали посебни дијелови објекта 67 1.09% 

10 Остало земљиште 164 2.66% 

 
Табела 5 - Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на укупан број 
непокретности  
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18 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (нео

 

График 5 - Проценат учешћа врста непокретности на тржишту непокретности у односу на укупан 

број непокретности   
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19 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

 

Сума цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима који су склопљени од 01.01.2018. 
до 30.06.2018. год. а налазе на Јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности је 151 497 
209.33 КМ. 
 
У табелама и графику су приказани проценти учешћа аналитичких јединица Бања Лука, Бијељина, 
Требиње,  Источно Ново Сарајево и остале аналитичке јединице на тржишту непокретности у односу 
на суму цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима који су склопљени од 
01.01.2018. до 30.06.2018. год. а који се налазе на Јавном увиду у податке Регистра цијена 
непокретности. 
 

 

 

Ред.број Аналитичка јединица 
Сума цијена у 

КМ 

Проценат учешћа Аналитичких 
јединица на тржишту 

непокретности у односу на суму 
цијена остварених у купопродајним 

уговорима 

1 Бања Лука 44430596.95 29% 

2 Требиње 9883499.48 7% 

3 Бијељина 32017365.14 21% 

4 Источно Ново Сарајево 12554168.74 8% 

5 Остале аналитичке јединице 52611579.02 35% 

 
Табела 6 - Проценти учешћа аналитичких јединица на тржишту непокретности у односу на суму 
цијена непокретности 
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20 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (нео

 

 

График 6 - Проценти учешћа аналитичких јединица на тржишту непокретности у односу на суму 
цијена непокретности 
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21 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

5.2 Просјечне цијене станова у Републици Српској и анлитичким јединицама 

 
Према необрађеним  подацима из  купопродајних уговора и упитника, а који су били предмет уписа 
права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама и налазе се на Јавном увиду 
у податке Регистра цијена непокретности РУГИПП-а просјечна цијена стана у Републици Српској је 
1251,68 КМпо м2.          
За просјечну цијену стана у Републици Српској кориштени су необрађени подаци из свих 
једноставних и састављених купопродајних уговора, а за све аналитичке јединице гдје је забиљежен 
промет од 986 станова .          
           
Датум склапања купопродајних уговора чији подаци су кориштени за просјечну цијену стана у 
Републици Српској односе се на период 01.01.2018. - 30.06.2018. год.    
          

Табела 7. Просјечне цијене станова(прва продаја и стара градња) у Републици Српској и аналитичким 
јединицама          

Ред. 
број 

Аналитичка јединица Број станова Укупна просјечна цијена стана                    
КМ/м2 

1 Бања Лука 253 1682.80 

2 Добој 13 1371.93 

3 Требиње 64 1329.29 

4 Источно Ново Сарајево 154 1218.49 

5 Бијељина 201 1215.81 

6 Челинац 7 1212.87 

7 Пале 39 1125.15 

9 Прњавор 11 1122.19 

10 Источна Илиџа 29 1071.40 

11 Градишка 5 1004.41 

12 Приједор 18 981.21 

13 Нови Град 7 911.06 

14 Фоча 12 860.24 

15 Угљевик 8 838.99 

16 Зворник 43 811.07 

17 Лопаре 11 803.29 

18 Теслић 11 724.80 

19 Модрича 14 722.40 

20 Дервента 15 711.17 

21 Брод 6 667.47 

22 Соколац 6 612.15 

23 Шамац 11 599.88 

24 Билећа 5 564.32 

25 Братунац 6 535.33 

26 Вишеград 8 523.11 
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22 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

У табели бр. 7. дати су подаци о просјечним цијенама станова по м2 у Републици Српској и 
аналитичким јединицама на узорку одпет и више прометованих станова.    
       
Подаци у табели су необрађени подаци из купопродајних уговора и упитника и односе се на период 
склапања уговора од 01.01. до 30.06. 2018. год.       
    
У табели су коришћени подаци из једноставних и састављених купопродаја за период склапања 
уговора од 01.01. до 30.06. 2018. год., а које су биле предмет уписа права власништва у
 подручним јединицама и подручним канцеларијама РУГИПП-аи налазе се на Јавном увиду у 
податке Регистра цијена непокретности.        
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23 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци).

 

Просјечне цијене станова (прва продаја и стара градња) у Републици Српској

 

График 7 - Просјечне цијене станова(прва продај
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24 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

5.2.1 Просјечне цијене станова „прва продаја“ у Републици Српској по аналитичким 

јединицама 

 
Према необрађеним  подацима из  купопродајних уговора и упитника, а који су били предмет уписа 
права власништва у  подручним јединицама и подручним канцеларијама РУГИПП-а и налазе се на 
Јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности РС просјечна цијена стана „прва продаја“ у 
Републици Српској је 1366,08 КМпо м2.        
         
За просјечну цијену стана „прва продаја“ у Републици Српској кориштени су необрађени подаци из 
свих једноставних и састављених купопродајних уговора, а за све аналитичке јединице гдје је 
забиљежен промет од422 стана .        
           
Датум склапања купопродајних уговора чији подаци су кориштени за просјечну цијену стана „прва 
продаја“  у РС  односе се на период од 01.01.2018. до 30.06.2018. год.   
У табели бр. 8. дати су подаци о просјечним цијенама прве продаје станова по 2 у Републици Српској 
и аналитичким јединицама на узорку одпет и више прометованих станова.    
        

             
             
     

 
Табела 8. Просјечне цијене станова„прва продаја“ у Републици Српској по аналитичким јединицама

Ред. 
број 

Аналитичка јединица Број станова 
Прва продаја  просјечна цијена 

стана(КМ /м2) 

1 Бања Лука 46 2038.06 

2 Добој 10 1519.44 

3 Требиње 35 1470.87 

4 Бијељина 131 1318.86 

5 Челинац 5 1289.93 

6 Источно Ново Сарајево 126 1240.03 

7 Пале 20 1133.45 

8 Источна Илиџа 15 1098.97 

9 Лопаре 7 1000.00 

10 Дервента 5 911.75 
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25 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (нео

 

Подаци у табели су необрађени подаци из купопродајних уговора и упитника и односе се на пери
склапања уговора од 01.01. до 30.06. 2018. год.
     
У табелии грфикону су кориштени подаци из једноставних и састављених купопродаја за пер
склапања уговора од 01.01. до 30.06. 2018. год., а које су биле предмет уписа права власништва у
 подручним јединицама и подручним канцеларијама и налазе се на Јавном увиду у податке 
Регистра цијена непокретности РУГИППа

 

Просјече цијене станова „прва продаја“ у Републици Српској 

  
График 8 - Просјечне цијене станова„
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РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

Подаци у табели су необрађени подаци из купопродајних уговора и упитника и односе се на пери
30.06. 2018. год.      

ени подаци из једноставних и састављених купопродаја за пер
30.06. 2018. год., а које су биле предмет уписа права власништва у

одручним канцеларијама и налазе се на Јавном увиду у податке 
Регистра цијена непокретности РУГИППа. 
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аналитичким јединицама  

а“ у Републици Српској по аналитичким јединицама 

1000.00
911.75

Просјечне цијене станова "прва продаја" по аналитичким јединицама изражене у КМ



РЕГИСТАР ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

26 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

5.2.2 Просјечне цијене станова „стара градња“ у Републици Српској по аналитичким 

јединицама 

 
Према необрађеним  подацима из  купопродајних уговора и упитника, а који су били предмет уписа 
права власништва у  подручним јединицама и подручним канцеларијама и налазе се на Јавном увиду 
у податке Регистра цијена непокретности РУГИПП-а просјечна цијена стана „стара градња“ у 
Републици Српској је 1164,56 КМпо м2.        
          
За просјечну цијену стана „стара градња“ у Републици Српској кориштени су необрађени подаци из 
свих једноставних и састављених купопродајних уговора, а за све аналитичке јединице гдје је 
забиљежен промет од 564 стана.         
           
Датум склапања купопродајних уговора чији подаци су кориштени за просјечну цијену стана „стара 
градња“ у Републици Српској  односе се на период 01.01.2018. - 30.06.2018. год.   
      
 

Ред. број Аналитичка јединица Број станова Стара градња просјечна цијена стана                 
КМ/м2 

1 Бања Лука 207 1589.21 

2 Требиње 29 1126.56 

3 Прњавор 11 1122.19 

4 Источно Ново Сарајево 28 1117.92 

5 Пале 19 1115.83 

6 Источна Илиџа 14 1030.53 

7 Бијељина 70 1023.58 

8 Приједор 15 967.81 

9 Нови Град 7 911.06 

10 Угљевик 8 838.99 

11 Зворник 40 793.40 

12 Фоча 9 777.75 

13 Теслић 9 719.43 

14 Модрича 12 716.36 

15 Соколац 6 612.15 

16 Дервента 10 609.12 

17 Шамац 10 567.29 

18 Билећа 5 564.32 

19 Вишеград 8 523.11 

20 Братунац 5 522.80 

 
Табела 9. Просјечне цијене станова„стара градња“ у Републици Српској по аналитичким јединицама
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27 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (нео
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У табели бр. 9. дати су подаци о просјечним цијенама станова „стара градња“ по м2 у Републици 
Српској и аналитичким јединицама на узорку од
     
Подаци у табели су необрађени подаци из купопродајних уговора и упитника и односе се на пер
склапања уговора од 01.01. до 30.06. 2018. год.
  
У табели и графикону су кориштени подаци из једноставних и састављених купопродаја за пер
склапања уговора од 01.01. до 30.06. 2018. г
подручним јединицама и подручним канцеларијама 
Регистра цијена непокретности. 

     
 
Просјечне цијене станова „стара градња“ у Републици Српској по аналитичким јединицама 
 

График9. Просјечне цијене станова„стара градња“ у Републици Српској по аналитичким јединицам
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у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 

а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 
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У табели бр. 9. дати су подаци о просјечним цијенама станова „стара градња“ по м2 у Републици 
Српској и аналитичким јединицама на узорку одпет и више прометованих станова.  
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у су кориштени подаци из једноставних и састављених купопродаја за пер
30.06. 2018. год., а које су биле предмет уписа права власништва у 

одручним канцеларијама РУГИПП-а и налазе се на Јавном увиду у податке 
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У табели бр. 9. дати су подаци о просјечним цијенама станова „стара градња“ по м2 у Републици 
  

даци из купопродајних уговора и упитника и односе се на период 
  

у су кориштени подаци из једноставних и састављених купопродаја за период 
од., а које су биле предмет уписа права власништва у 
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28 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (нео

 

5.2.3 Упоредне просјечне цијене станова  „прва продаја“, „стара градња“ и 

Републици Српској и по аналитичким јединицама

 
Табела бр. 10. - Прегледна табела у којој су поређене  просјечне цијене станова (прва продаја, стара 
градња и укупно),и тоза аналитичке јединице гдје је остварен н
Републику Српску.   

 

 
Табела 10.Упоредне просјечне цијене станова  „прва продаја“, „стара градња“ 
Републици Српској и по аналитичким јединицама 
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у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 

а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
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29 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (нео

 

Просјечне цијене станова „прва продаја“, „стара градња“ и укупноу Републици Српској

График11. Просјечне цијене станова „прва продаја“, „стара градња“ и укупноу Републици 

Српској 

 
 
Просјечна цијена стана прве продаје у Републици Српској већа је за 
цијену стана старе градње.  
Просјечна цијена стана прве продаје у Бањал
старе градње.    
Просјечна цијена стана прве продаје у Требињу већа је за 
старе градње.    
Просјечна цијена стана прве продаје у Бијељини већа је за 
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Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 

а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 
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у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 

а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
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30 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

5.3 Просјечне цијене кућа  у Републици Српској по аналитичким јединицама 

 
Према необрађеним  подацима из  купопродајних уговора и упитника, а који су били предмет уписа 

права власништва у  подручним јединицама и подручним канцеларијама и налазе се на Јавном увиду 

у податке Регистра цијена непокретности РУГИПП-а просјечна цијена кућа (цијена/број кућа) у 

Републици Српској је 45 223.16 КМ.      

За просјечну цијену кућа у Републици Српској кориштени су необрађени подаци из свих једноставних 

и састављених купопродајних уговора, а за све аналитичке јединице гдје је забиљежен промет од 349 

кућа.  

Датум склапања купопродајних уговора чији подаци су кориштени за просјечну цијену кућа у 
Републици Српској односе се на период 01.01.2018. - 30.06.2018. год.    
        

 
Табела 11. Просјечне цијене кућа  у Републици Српској по аналитичким јединицама 

  

Ред. 
број 

Аналитичка јединица Број кућа 
Просјечна цијена кућа 

(цијена/број кућа) у КМ 

1 Бања Лука 46 111990.80 

2 Требиње 5 73833.00 

3 Приједор 23 55157.09 

4 Лакташи 12 42580.97 

5 Бијељина 72 41053.72 

6 Градишка 18 36651.06 

7 Пале 14 34755.63 

8 Дервента 18 31588.89 

9 Костајница 5 30596.40 

10 Зворник 16 27988.38 

11 Братунац 5 27524.40 

12 Брод 7 27132.14 

13 Добој 16 25526.56 

14 Фоча 6 23675.00 

15 Нови Град 11 22454.55 

16 Челинац 6 21500.00 

17 Србац 5 19530.00 

18 Власеница 6 15166.67 
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31 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци).

 

Просјечне цијене кућа  у Републици Српској

 

График 12. Просјечне цијене кућа  у Републици Српској по аналитичким јединицама
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у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 

а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
брађени подаци). 
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32 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

У табели и графикону  дати су подаци о просјечним цијенама кућа (цијена /број кућа) у Републици 

Српској и аналитичким јединицама на узорку од пети више промета кућа. 

Подаци у табели су необрађени подаци из купопродајних уговора и упитника и односе се на период 

склапања уговора од 01.01. до 30.06. 2018. год.  

У табели су коришћени подаци из једноставних и састављених купопродаја за период склапања 

уговора од 01.01. до 30.06. 2018. год., а које су биле предмет уписа права власништва у

 подручним јединицама и подручним канцеларијама РУГИПП-а и налазе се на Јавном увиду у 

податке Регистра цијена непокретности.        
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33 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

5.4 Просјечне цијене пољопривредног земљишта  у Републици Српској по 

аналитичким јединицама 
 

Према необрађеним  подацима из  купопродајних уговора и упитника, а који су били предмет уписа 

права власништва у  подручним јединицама и подручним канцеларијама и налазе се на Јавном увиду 

у податке Регистра цијена непокретности РУГИПП-а просјечна цијена пољопривредног земљишта у 

Републици Српској је 3.88 КМ по м2.  

За просјечну цијену пољопривредног земљишта у Републици Српској кориштени су необрађени 

подаци из свих једноставних и састављених купопродајних уговора, а за све аналитичке јединице гдје 

је забиљежен промет од 1655 непокретности, које се односе на пољопривредно земљиште чија је  

укупна површина 4 000 436м2. 

 

Табела 12. Просјечне цијене пољопривредног земљишта у Републици Српској по аналитичким 

јединицама изражене у КМ пом2

Ред. број Аналитичка јединица Број уговора Просјечна цијена           КМ/ м2 

1 Бања Лука 148 22.22 

2 Источна Илиџа 11 20.82 

3 Пале 19 9.49 

4 Братунац 14 8.84 

5 Котор Варош 21 8.44 

6 Челинац 15 6.27 

7 Лакташи 49 5.93 

8 Шипово 11 3.91 

9 Приједор 57 3.62 

10 Угљевик 15 3.17 

11 Добој 30 2.82 

12 Бијељина 165 2.61 

13 Зворник 51 2.54 

14 Соколац 13 2.22 

15 Теслић 38 1.73 

16 Србац 35 1.66 

17 Прњавор 52 1.49 

18 Модрича 22 1.36 

19 Дервента 24 1.22 

20 Градишка 51 1.11 

21 Нови Град 22 1.05 

22 Лопаре 16 0.86 

23 Козарска Дубица 10 0.80 

24 Доњи Жабар 11 0.76 

25 Пелагићево 10 0.64 

26 Шамац 19 0.61 
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34 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци).

 

Просјечне цијене пољопривредног земљишта  у Републици Српској по аналитичким јединицама

 

Табела 12. Просјечне цијене пољопривредног 
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а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
брађени подаци). 
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35 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

Датум склапања купопродајних уговора чији подаци су кориштени за просјечну цијену 

пољопривредног земљишта у Републици Српској  односе се на период 01.01.2018. - 30.06.2018. год. 

У табели и графикону дати су подаци о просјечним цијенама пољопривредног земљишта по м2 у 

Републици Српској и аналитичким јединицама на узорку од десет и више купопродајних уговора који 

се односе на пољопривредно земљиште. Подаци у табели су необрађени подаци из купопродајних 

уговора и упитника и односе се на период склапања уговора од 01.01. до 30.06. 2018. год.  

       

У табели су кориштени подаци из једноставних и састављених купопродаја за период склапања 

уговора од 01.01. до 30.06. 2018. год., а које су биле предмет уписа права власништва у подручним 

јединицама и подручним канцеларијама РУГИПП-а  и налазе се на Јавном увиду у податке Регистра 

цијена непокретности.            
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36 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

6. Непокретности са највишом цијеном у купопродајним уговорима и 

„прве продаје“ 
 

Преглед највиших цијена појединих непокретности у купопродајним уговорима који су сачињени од 

01.01.2018. до 30.06.2018. год. а који су били предмет уписа права власништва у подручним 

јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове од 01.01.18. - 30.06.18. и налазе  се на Јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности 

Републике Српске.  

Цијена најскупљег прометованог  стана у Републици Српској по м2 , је износила 2789,00 КМ пом2,а  

чија је површина 86,03 м2. 

Цијена најскупљег прометованог стана површине 135 м2 са три гаражна мјеста чија је укупна 

површина 43 м2 и оставе (подрума) 2м2 износила је 340 459,32 КМ. 

Цијена  најскупљег прометованог  пословног простора у Републици Српској по м2 , је износила 12 500 

КМ/м2, а чија је површина 40м2. Такође је ово био и најскупљи пословни простор чија цијена је 

износила 500 000,00 км. 

Цијена најскупље прометоване куће у Републици Српској је износила 1 100 000,00 КМ, а чија је 

површина 203 м2 и земљиште уз објекат површине 309м2. 

Број првих продаја (куповина посебног дијела објекта стан, гаража као посебни дио објекта, 

пословни простор директно од инвеститора-новоградња) у Републици Српској, а за непокретности 

које су дио купопродајних уговора који су сачињени у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. год. а 

који су били предмет уписа права власништва у Подручним јединицама и Подручним канцеларијама 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. 

и налазе  се на Јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности Републике Српске је : 

 Станови - 464  

 Пословни простори – 106 

 Гараже (посебни дио објекта) –74 

Број приступа јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности у периоду од 01.01.2018. 

до 30.06.2018. год. је 10 000, из 115 држава. 
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37 НАПОМЕНА: Објављени подаци у полугодишњем (периодичном) извјештају зависе од квалитета података у купопродајном 
уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
евиденције РУГИПП-а. У извјештајима за јавност користе се искључиво подаци купопродајних уговора и Упитника-упис стварног 
стања о прометованим непокретностима (необрађени подаци). 

 

7. Полна структура 
 
       Од 01.01.2018. године до 30.06.2018. год. у Регистру цијена непокретности Републике Српске  
регистровано је укупно 3 346 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 6 168 
непокретности, а који су склопљени у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. Од укупног броја 
прометованих непокретности као власници прометованих непокретности у катастарске евиденције 
РУГИПП-а  уписани су  : мушкарци 67%, а жене 33% . 
 
      Ако посматрамо само станове, од 01.01.2018. до 30.06.2018. год. у Регистру цијена непокретности 
Републике Српске евидентирана су 1043 прометована стана, од укупног броја прометованих станова 
као власници прометованих непокретности у катастарске евиденције РУГИПП-а уписани су: 
мушкарци 57% и жене 43%. 
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уговору и података које учесник у промету  уписује у Упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у 
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8. Прилог 1 – Упитник 

9. Прилог 2 – Упутство за попуњавање упитника 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


