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About GARS
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Jurisdiction

 Basic geodetic works

 Establishment, renewal and maintenance of the Real Estate 
Cadastre

 Supervision

 Cadastral and Land consolidation survey

 Survey, establishment and maintenance of the Utility Cadastre

 Establishment and revocation of geodetic licenses

 Central address register and Sales price register

 Cadastral classification and land quality evaluation

 ...

Organization

 Headquarters

 Regional units

 Regional offices

Age structure of employees

 Under 35 years

 From 36 to 50 years

 Over 50 years

Gender structure

 Female

 Male

Educational structure

 Master/МR/DR

 University degree

 Secondary education
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January February March April May Jun July August September October November December Total
2019 671 872 809 891 913 946 1052 946 1220 1302 1028 954 11604
2020 914 886 835 363 606 1013 1114 1039 1238 1287 938 1191 11424
2021 887 1124 1226
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Gender structure for right holders for all traded real estate
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		У купопродајним уговорима који су склопљени у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, а били су предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове прометовано је укупно 16 268 непокретности.

		Од укупног броја прометованих непокретности као власници прометованих непокретности у катастарске евиденције РУГИПП-а уписани су : 71 мушкарци %, а жене 29% .

		Ако посматрамо само станове, за исти период у Регистру цијена непокретности Републике Српске евидентирано је 3219 прометованих станова, од укупног броја прометованих станова као власници прометованих непокретности у катастарске евиденције РУГИПП-а уписани су(као власници или сувласници): 51 мушкарци % и жене 49%

		ије РУГИПП-а уписани су(као власници или сувласници): 51 мушкарци % и жене 49%
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Gender structure for apartment holders



		



Gender structure for right holders for all traded real estate
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Gender structure for apartment holders
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Sheet1

		

		У купопродајним уговорима који су склопљени у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, а били су предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове прометовано је укупно 16 268 непокретности.

		Од укупног броја прометованих непокретности као власници прометованих непокретности у катастарске евиденције РУГИПП-а уписани су : 71 мушкарци %, а жене 29% .

		Ако посматрамо само станове, за исти период у Регистру цијена непокретности Републике Српске евидентирано је 3219 прометованих станова, од укупног броја прометованих станова као власници прометованих непокретности у катастарске евиденције РУГИПП-а уписани су(као власници или сувласници): 51 мушкарци % и жене 49%

		ије РУГИПП-а уписани су(као власници или сувласници): 51 мушкарци % и жене 49%
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Gender structure for apartment holders



		



Gender structure for right holders for all traded real estate
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Prices in BAM

The total amount of prices realized in sales contracts

487746721.86

421189437.62



SLAJD 1

		

		Pregled registrovanih kupoprodaja u RCN po centrima

		Model A - učinak pisarnice																																												2020.god.

		model A		2017		2018		2019		Januar		Februar														Mart		April		Maj		Jun		Jul		Avgust 20		Septembar 20		Oktobar 20		Novembar 20		Decembar 20		ukupno po centrima

		Banja Luka		4901		6203		6537		563		492														479		230		315		640														20360

		Bijeljina		2037		2719		2663		187		224														138		44		165		207														8384

		Trebinje		1338		705		653		30		12														112		23		15		23														2911

		I.N. Sarajevo		1248		1456		1751		134		158														106		66		111		143														5173

		UKUPNO po mjesecima:		9524		11083		11604		914		886														835		363		606		1013		0		0		0		0		0		0		36828

				Укупан број регистрованих купопродајних уговора у периоду       01. 01. – 30.06. 2020. год

				Мјесец:		January		February		March		April														May		Jun

				Total number of registered sales contracts in 2020.		914		886		835		363														606		1013		4617

				Total number of registered sales contracts in 2019.		671		872		809		891														913		946		5102

				Мјесец:		Јануар		Фебруар		Март		Април														Мај		Јун

				Укупан број регистрованих непокретности у 2020. год		1683		1607		1484		677														1138		1881		8470

				Укупан број регистрованих непокретности у 2019. год		1375		1599		1364		1533														1651		1792		9314

				Укупан број регистрованих непокретности у периоду од 1.1. до 31.06. 2019.год

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април														Мај		Јун

				Стан		274		335		297		319														306		309

				Кућа		113		114		115		113														131		135

				Грађевинско		172		245		205		273														313		311

				Пољопривредно		553		579		507		539														561		678

						1112		1273		1124		1244														1311		1433

				Укупан број регистрованих непокретности у периоду од 1.1. до 31.06. 2020.год

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април														Мај		Јун

				Стан		416		355		393		172														215		325

				Кућа		116		102		100		42														77		150

				Грађевинско		339		275		275		140														231		433

				Пољопривредно		444		510		372		170														380		628

						1315		1242		1140		524														903		1536

				Укупан број прометованих станова у периоду од 01.01.до 30.06.2019. год у односу на исти период 2020.године

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април														Мај		Јун

				Укупан број прометованих станова у  2019.год		274		335		297		319														306		309		1840

				Укупан број прометованих станова  у 2020.год		416		355		393		172														215		325		1876

				Укупан број прометованих кућа у периоду од 01.01. до 30.06.2019. год у односу на исти период 2020.године

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април														Мај		Јун

				Укупан број прометованих кућа у 2019.год		113		114		115		113														131		135		721

				Укупан број прометованих кућа у 2020.год		116		102		100		42														77		150		587

				Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у периоду од 01.01. до 30.06.2019. год у односу на исти период 2020.године

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април														Мај		Јун

				Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у 2019.год		553		579		507		539														561		678		3417

				Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у 2020.год		444		510		372		170														380		628		2504

				Укупан број прометованог грађевинског земљишта у периоду од 01.01. до 30.06.2019. год у односу на исти период 2020.године

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април														Мај		Јун

				Укупан број прометованог грађевинског  земљишта у 2019.год		172		245		205		273														313		311		1519

				Укупан број прометованог  грађевинског  земљишта у 2020.год		339		275		275		140														231		433		1693

				Укупна сума цијенанепокретности остварена у   регистрованим купопродајним уговорима

				ПЕРИОД								Остварена цијена у КМ

				01.01.-30.06. 2019. год.								286.655.058,24																				2019

				01.01.-30.06. 2020. год.								239.388.240,36																				2020

						ПЕРИОД																				Остварена цијена у КМ

						2019. год.																				286.655.058,24

						2020. год.																				239.388.240,36

						ПЕРИОД		Остварена цијена у КМ

						2019. год.		487746721,86

						2020. год.		421189437,62

								Prices in BAM

						2019		487746721.86

						2020		421189437.62

				January		February		March		April		May		Jun		July		August		September		October		November		December

		2019		671		872		809		891		913		946		1052		946		1220		1302		1028		954						11604

		2020		914		886		835		363		606		1013		1114		1039		1238		1287		938		1191						11424

		2021		887		1124		1226
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Pregled registrovanih kupoprodaja u RCN po centrima

Укупан број регистрованих купопродајних уговора у периоду       01. 01. – 30.06. 2020. год
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Total number of registered sales contracts in 2020.

Total number of registered sales contracts in 2019.

Total number of registered sales contracts in the period 01.01.-30.06. 2020. comparing to 01.01.-30.06. 2019.
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Стан

Кућа

Грађевинско

Пољопривредно

Укупан број регистрованих непокретности у периоду од 1.1. до 31.06. 2019.год
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Грађевинско

Пољопривредно

Укупан број регистрованих непокретности у периоду од 1.1. до 31.06. 2020.год
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Укупан број прометованих станова у  2019.год

Укупан број прометованих станова  у 2020.год

Укупан број прометованих станова у периоду од 01.01. до 30.06.2019.год у односу на период од 01.01. до 30.06.2020.год



		



Укупан број прометованих кућа у 2019.год

Укупан број прометованих кућа у 2020.год

Укупан број прометованих кућа у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.године у односу на период од 01.01. до 30.06.2020 године



		



Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у 2019.год

Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у 2020.год

Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у периоду од 01.01. до 30.06.2019. у односу на период  од 01.01. до 30.06.2020.године



		



Укупан број прометованог грађевинског  земљишта у 2019.год

Укупан број прометованог  грађевинског  земљишта у 2020.год

Укупан број прометованог грађевинског земљишта у периоду од 01.01. до 30.06.2019.год у односу на период од 01.01. до 30.06.2020.године



		



Укупан број регистрованих непокретности у 2020. год

Укупан број регистрованих непокретности у 2019. год



		



Укупан број регистрованих непокретности у 2020. год

Укупан број регистрованих непокретности у 2019. год

Укупан број регистрованих купопродајних уговора у периоду       01. 01. – 30.06. 2020. год



		



2019. год. 286.655.058,24

2020. год. 239.388.240,36
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Prices in BAM



		

		model A		2017		2018		Januar "19		Februar "19		Mart "19		April "19		Maj "19		Jun "19		Jul "19		Avgust "19		Septembar "19		Oktobar "19		Novembar "19		Decembar "19		ukupno po centrima

		banja luka		4901		6203		348		502		430		477		544		550		595		484		766		778		572		491		17641

		bijeljina		2037		2719		188		202		191		211		208		191		228		256		230		305		194		259		7419

		trebinje		1338		705		42		37		51		47		36		14		40		29		77		84		136		60		2696

		i.n. Sarajevo		1248		1456		93		131		137		156		125		191		189		177		147		135		126		144		4455

		UKUPNO po mjesecima:		9524		11083		671		872		809		891		913		946		1052		946		1220		1302		1028		954		32211

		model A		2017		2018		2019		Januar 20		Februar 20		Mart 20		April 20		Maj 20		Jun 20		Jul 20		Avgust 20		Septembar 20		Oktobar 20		Novembar 20		Decembar 20		ukupno po centrima

		Banja Luka		4901		6203		6537		563		492		479		230		315		640		721		584		717		853		516		661		24412

		Bijeljina		2037		2719		2663		187		224		138		44		165		207		214		198		244		229		164		190		9623

		Trebinje		1338		705		653		30		12		112		23		15		23		8		87		61		11		93		160		3331

		I.N. Sarajevo		1248		1456		1751		134		158		106		66		111		143		171		170		216		194		165		180		6269

		UKUPNO po mjesecima:		9524		11083		11604		914		886		835		363		606		1013		1114		1039		1238		1287		938		1191		43635

		model A		2017		2018		2019		2020				Januar 21		Februar 21		Mart 21		April 21		Maj 21		Jun 21		Jul 21

		Banja Luka		4901		6203		6537		6771				479		687		758

		Bijeljina		2037		2719		2663		2204				203		238		250

		Trebinje		1338		705		653		635				95		44		28

		I.N. Sarajevo		1248		1456		1751		1814				110		155		190

		UKUPNO po mjesecima:		9524		11083		11604		11424				887		1124		1226		0		0		0		0

								2019						2020						2021

								januar		februar		mart		januar		februar		mart		januar		februar		mart

						banja luka		348		502		430		563		492		479		479		687		758

						bijeljina		188		202		191		187		224		138		203		238		250
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		Pregled registrovanih kupoprodaja u RCN po centrima

		Model A - učinak pisarnice																																2020.god.

		model A		2017		2018		2019		Januar		Februar		Mart		April		Maj		Jun		Jul		Avgust 20		Septembar 20		Oktobar 20		Novembar 20		Decembar 20		ukupno po centrima

		Banja Luka		4901		6203		6537		563		492		479		230		315		640														20360

		Bijeljina		2037		2719		2663		187		224		138		44		165		207														8384

		Trebinje		1338		705		653		30		12		112		23		15		23														2911

		I.N. Sarajevo		1248		1456		1751		134		158		106		66		111		143														5173

		UKUPNO po mjesecima:		9524		11083		11604		914		886		835		363		606		1013		0		0		0		0		0		0		36828

				Укупан број регистрованих купопродајних уговора у периоду       01. 01. – 30.06. 2020. год

				Мјесец:		January		February		March		April		May		Jun

				Total number of registered sales contracts in 2020.		914		886		835		363		606		1013		4617

				Total number of registered sales contracts in 2019.		671		872		809		891		913		946		5102

				Мјесец:		Јануар		Фебруар		Март		Април		Мај		Јун

				Укупан број регистрованих непокретности у 2020. год		1683		1607		1484		677		1138		1881		8470

				Укупан број регистрованих непокретности у 2019. год		1375		1599		1364		1533		1651		1792		9314

				Укупан број регистрованих непокретности у периоду од 1.1. до 31.06. 2019.год

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април		Мај		Јун

				Стан		274		335		297		319		306		309

				Кућа		113		114		115		113		131		135

				Грађевинско		172		245		205		273		313		311

				Пољопривредно		553		579		507		539		561		678

						1112		1273		1124		1244		1311		1433

				Укупан број регистрованих непокретности у периоду од 1.1. до 31.06. 2020.год

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април		Мај		Јун

				Стан		416		355		393		172		215		325

				Кућа		116		102		100		42		77		150

				Грађевинско		339		275		275		140		231		433

				Пољопривредно		444		510		372		170		380		628

						1315		1242		1140		524		903		1536

				Укупан број прометованих станова у периоду од 01.01.до 30.06.2019. год у односу на исти период 2020.године

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април		Мај		Јун

				Укупан број прометованих станова у  2019.год		274		335		297		319		306		309		1840

				Укупан број прометованих станова  у 2020.год		416		355		393		172		215		325		1876

				Укупан број прометованих кућа у периоду од 01.01. до 30.06.2019. год у односу на исти период 2020.године

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април		Мај		Јун

				Укупан број прометованих кућа у 2019.год		113		114		115		113		131		135		721

				Укупан број прометованих кућа у 2020.год		116		102		100		42		77		150		587

				Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у периоду од 01.01. до 30.06.2019. год у односу на исти период 2020.године

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април		Мај		Јун

				Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у 2019.год		553		579		507		539		561		678		3417

				Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у 2020.год		444		510		372		170		380		628		2504

				Укупан број прометованог грађевинског земљишта у периоду од 01.01. до 30.06.2019. год у односу на исти период 2020.године

				Мјесец		Јануар		Фебруар		Март		Април		Мај		Јун

				Укупан број прометованог грађевинског  земљишта у 2019.год		172		245		205		273		313		311		1519

				Укупан број прометованог  грађевинског  земљишта у 2020.год		339		275		275		140		231		433		1693

				Укупна сума цијенанепокретности остварена у   регистрованим купопродајним уговорима

				ПЕРИОД								Остварена цијена у КМ

				01.01.-30.06. 2019. год.								286.655.058,24								2019

				01.01.-30.06. 2020. год.								239.388.240,36								2020

						ПЕРИОД								Остварена цијена у КМ

						2019. год.								286.655.058,24

						2020. год.								239.388.240,36

						ПЕРИОД		Остварена цијена у КМ

						2019. год.		286655058.24

						2020. год.		239388240.36





		



Pregled registrovanih kupoprodaja u RCN po centrima

Укупан број регистрованих купопродајних уговора у периоду       01. 01. – 30.06. 2020. год



		



Banja Luka

Bijeljina

Trebinje

I.N. Sarajevo



		



Total number of registered sales contracts in 2020.

Total number of registered sales contracts in 2019.

Total number of registered sales contracts in the period 01.01.-30.06. 2020. comparing to 01.01.-30.06. 2019.



		



Стан

Кућа

Грађевинско

Пољопривредно

Укупан број регистрованих непокретности у периоду од 1.1. до 31.06. 2019.год



		



Стан

Кућа

Грађевинско

Пољопривредно

Укупан број регистрованих непокретности у периоду од 1.1. до 31.06. 2020.год



		



Укупан број прометованих станова у  2019.год

Укупан број прометованих станова  у 2020.год

Укупан број прометованих станова у периоду од 01.01. до 30.06.2019.год у односу на период од 01.01. до 30.06.2020.год



		



Укупан број прометованих кућа у 2019.год

Укупан број прометованих кућа у 2020.год

Укупан број прометованих кућа у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.године у односу на период од 01.01. до 30.06.2020 године



		



Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у 2019.год

Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у 2020.год

Укупан број прометованог пољопривредног земљишта у периоду од 01.01. до 30.06.2019. у односу на период  од 01.01. до 30.06.2020.године



		



Укупан број прометованог грађевинског  земљишта у 2019.год

Укупан број прометованог  грађевинског  земљишта у 2020.год

Укупан број прометованог грађевинског земљишта у периоду од 01.01. до 30.06.2019.год у односу на период од 01.01. до 30.06.2020.године



		



Укупан број регистрованих непокретности у 2020. год

Укупан број регистрованих непокретности у 2019. год



		



Укупан број регистрованих непокретности у 2020. год

Укупан број регистрованих непокретности у 2019. год

Укупан број регистрованих купопродајних уговора у периоду       01. 01. – 30.06. 2020. год



		



2019. год. 286.655.058,24

2020. год. 239.388.240,36



		





		

		Мјесец:		January		February		March		April		May		Jun

		Total number of registered sales contracts in 2019.		671		872		809		891		913		946

		Total number of registered sales contracts in 2020.		914		886		835		363		606		1013

		Total number of registered sales contracts in 2021.
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pregled

		

				Pregled registrovanih kupoprodaja u RCN po centrima

				Model A - učinak pisarnice																																2020.god.

				model A		2017		2018		2019		Januar 20		Februar 20		Mart 20		April 20		Maj 20		Jun 20		Jul 20		Avgust 20		Septembar 20		Oktobar 20		Novembar 20		Decembar 20		ukupno po centrima

				Banja Luka		4901		6203		6537		563		492		479		230		315		640		721		584		717		853		516		661		24412

				Bijeljina		2037		2719		2663		187		224		138		44		165		207		214		198		244		229		164		190		9623

				Trebinje		1338		705		653		30		12		112		23		15		23		8		87		61		11		93		160		3331

				I.N. Sarajevo		1248		1456		1751		134		158		106		66		111		143		171		170		216		194		165		180		6269

				UKUPNO po mjesecima:		9524		11083		11604		914		886		835		363		606		1013		1114		1039		1238		1287		938		1191		43635

				1. Dragana Svitlica																												9295

				2. Mile Knežević

				3. Bojan Popović

				4. Nikolina Ćulibrk

				5. Jelena Kovačević								2020 god.

		Centar Banja Luka				2017		2018		2019		Januar		Februar		Mart		April		Maj		Jun		Jul		Avgust		Septembar		Oktobar		Novembar		Decembar		UKUPNO

		1		Prijedor		207		520		558		38		52		32		10		23		42		57		81		57		90		53		55		1875

		2		Novi Grad		64		213		251		12		14		1						49		19		19		15		8		20		11		696

		3		Kozarska Dubica		108		143		176		20		13		4				10				41		50		26		23		10		11		635

		4		Kostajnica		36		46		34		3				4				2		1		2		6						3		1		137

		5		Ribnik, I. Drvar, Drinić i Kupres		16		20		33		3		12		14		1		2				5		2		1						8		109

		17		Banja Luka		1854		2364		2264		239		141		227		103		95		181		219		157		217		333		173		227		8794

		7		Laktaši		512		318		286		9		35		16		24		26		55		56		36		65		63		33		37		1571

		8		Gradiška		340		422		350		37		34		30				4		20		40		24		13		33						1347

		9		Mrkonjić Grad		66		85		74		16		3		3		8		7		5		11		8		13		6		12		6		323

		10		Kneževo		27		42		38		8		1		1						5		6		8		10		5		6		3		160

		11		Kotor Varoš		142		190		211		11		10		6		5		15		15		18		10		25		30		19		51		758

		12		Čelinac		96		120		119		5		7		8		1		8		10		12		21		7		6		13		1		434

		13		Šipovo		44		57		46		3		1		2				5		16		17		9		8		4		10		10		232

		14		Doboj		364		298		600		45		54		43		22		47		100		84		49		105		105		61		58		2035

		15		Teslić		197		214		269		30		34		22		11		11		35		28		25		21		35		21		30		983

		16		Modriča		127		185		218		1		2		10		26		7				15		3		27		7		4		56		688

		17		Derventa		231		338		383		50		19		23		14		17		45		38		36		37		32		18		21		1302

		18		Srbac		82		216		171		11		20		8				16		14		7		12		29		16		19		14		635

		19		Brod		78		79		85		1								4		4				8				15				25		299

		20		Prnjavor		256		260		260		12		21		11		4		13		29		27		14		39		33		30		20		1029

		21		Stanari		0		2		30												6		16				1		2						57

		22		Petrovo		26		30		25		6		14		14														4		9		8		128

		23		Vukosavlje		28		41		56		3		5				1		3		8		3		6		1		3		2		8		168

						4901		6203		6537		563		492		479		230		315		640		721		584		717		853		516		661		24395

				1. Snežana Karišik

				2. Anđela Savić								2020 god.

		centar Bijeljina				2017		2018		2019		Januar		Februar		Mart		April		Maj		Jun		Jul		Avgust		Septembar		Oktobar		Novembar		Decembar		UKUPNO

		1		Bijeljina		1273		1593		1603		125		163		73		29		106		138		168		131		160		135		97		116		5910

		2		Lopare		72		101		108		6		10		14		2		2		6		7		10		9		7		12		13		379

		3		Pelagićevo		63		51		61		3						10		1		4		2		2		7								204

		4		Ugljevik		43		133		63				5		6				1		4		3		3		3		5				3		269

		5		Šamac		111		86		92		10		4		6		1		5		10		5		10		6		11		7		11		375

		6		Bratunac		98		128		140		13		12		7				29		10		8		9		11		18		4				487

		7		Vlasenica		33		28		57				2										5				6		0						131

		8		Zvornik		243		457		360		26		15		15				14		20		4		19		28		38		38		37		1314

		9		Milići		35		37		61				6		10		2		2		2		5		3		1		8		1		1		174

		10		Srebrenica		4		20		23						4				2		5		1		5		6		1				5		76

		11		Šekovići		8		13		31		2		4								2		3		2		4		2		1		1		73

		12		Donji Žabar		36		33		36		2		2		3				3		3		2		4		2		4		4		1		135

		13		Osmaci		18		24		28				1								3		1				1		0				2		78

		14		Skelani		0		15		0																										15

						2037		2719		2663		187		224		138		44		165		207		214		198		244		229		164		190		9620

				1. Jelena Barbarez

				2. Vesna Pejić								2020 god.

		centar Trebinje				2017		2018		2019		Januar		Februar		Mart		April		Maj		Jun		Jul		Avgust		Septembar		Oktobar		Novembar		Decembar		UKUPNO

		1		Trebinje		1022		426		439		20		2		104		20								62		43				82		158		2378

		2		Bileća		54		38		29		4		2		1		1		5		4		2		5		7		3		4				159

		3		Gacko		28		17		18		1																								64

		4		Nevesinje		38		55		34												1														128

		5		Ljubinje		15		19		12		1		1		1				2				1		3		1		1		3		1		60

		6		Kalinovik		0		0		1																										1

		7		Foča		181		139		120		4		7		6		2		8		18		5		17		10		7		4		1		529

		8		Berkovići		0		0		0																										0

		9		Istočni Mostar		0		11		0																										11

						1338		705		653		30		12		112		23		15		23		8		87		61		11		93		160		3330

				1.  Dejana Samardzija

				2. Katarina Petrović								2020 god.

		centar I.N.Sarajevo				2017		2018		2019		Januar		Februar		Mart		April		Maj		Jun		Jul		Avgust		Septembar		Oktobar		Novembar		Decembar		UKUPNO

		1		I.N. Sarajevo		596		492		601		65		73		39		31		39		62		50		60		97		56		39		45		2345

		2		Istočna Ilidza		137		176		288		8		11		10		10		10		15		36		35		25		30		31		42		864

		3		Pale		298		354		403		24		33		28		13		38		34		35		40		45		46		46		47		1484

		4		Sokolac		50		124		105		14		6		8		2		5		6		8		7		9		8		11		14		377

		5		Rogatica		26		64		142		9		7		6		4		1		2		5		8		6		13		16		7		316

		6		Han Pijesak		19		41		29		3		3						4		2		7		2		6		7		10		8		141

		7		Istočni Stari Grad		0		37		18				2								3		3		3		1		2				3		72

		8		Trnovo		30		40		62		7		12		10		5		9		9		13		8		10		12		7		10		244

		9		Višegrad		61		70		60				7						1		2		9		2		12		12		2				238

		10		Čajniče		14		34		21		2		1		3		1		2		5		1		1		5		6		1		2		99

		11		Rudo		17		24		10		1		2		2				2		3		1		3						2				67

		12		Novo Goražde		0		0		12		1		1										3		1				2				2		22

						1248		1456		1751		134		158		106		66		111		143		171		170		216		194		165		180		6269

																										247		49.4





Sheet2

		

				Pregled registrovanih kupoprodaja u RCN po centrima

				Model A - učinak pisarnice

				model A		2017		2018		2019		Januar 20		Februar 20		Mart 20		April 20		Maj 20		Jun 20		Jul 20		Avgust 20		Septembar 20		Oktobar 20		Novembar 20		Decembar 20		2020

				Banja Luka		4901		6203		6537		563		492		479		230		315		640		721		584		717		853		516		661		6771

				Bijeljina		2037		2719		2663		187		224		138		44		165		207		214		198		244		229		164		190		2204

				Trebinje		1338		705		653		30		12		112		23		15		23		8		87		61		11		93		160		635

				I.N. Sarajevo		1248		1456		1751		134		158		106		66		111		143		171		170		216		194		165		180		1814

				UKUPNO po mjesecima:		9524		11083		11604		914		886		835		363		606		1013		1114		1039		1238		1287		938		1191		11424

						2017		2018		2019		2020

				Banja Luka		4901		6203		6537		6771

				Bijeljina		2037		2719		2663		2204

				Trebinje		1338		705		653		635

				I.N. Sarajevo		1248		1456		1751		1814

				UKUPNO po mjesecima:		9524		11083		11604		11424

		Broj nepokretnosti

																		2017		2018		2019		2020

																Banja Luka		4901		6203		6537		6771

																Bijeljina		2037		2719		2663		2204

																Trebinje		1338		705		653		635

																I.N. Sarajevo		1248		1456		1751		1814

																UKUPNO po mjesecima:		9524		11083		11604		11424

		Broj nepokretnosti

						2017		2018		2019		2020

				UKUPNO po mjesecima:		9524		11083		11604		11424
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www.rgurs.org

Information System of GARS – Use

1

Currently

Key stakeholders interested in downloading data

 Ministries

 Other Government Institutions

 Local community units

 Courts

 Banks

 Notaries and lawyers

Information system GARS (main components)

 еТerraSoft

 еCadastreRS

 Laris

 Sales Price Register

 Address Register

 Book of deposited contracts

 Geoportal

 DMS – Document Management System

 DA – Digital Archive

Before



www.rgurs.org

The organization of work in the time of the pandemic and the most frequently used 
data of GARS
Organization of work of employees

 Work from home 

 Part-time work

 Shift work

1

Data users at the time of the pandemic

 Emergency medical service

 Police

 Fire service

 Crisis Staff

 RS Government

 The Post Office

 Food delivery 

 Humanitarian organizations

Information System of GARS in the service of citizens

 AD– Address Register

 Real estate register

 Service to track the number of people affected by Covid-19 with 
the place of residence



Thank you for your attention!

www.rgurs.org
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