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Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 
Број: 03.1/I-294/16 Предсједавајућа
13. јула 2016. године Вијећа народа РС,
Бања Лука Нада Тешановић, с.р.

1016
На основу члана 42. став 2. Закона о пољопривреди (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 20/07, 86/07 и 
71/09) и члана 15. тачка г) и члана 43. став 2. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
брoj 118/08), Влада Републике Српске, на 80. сједници, одржа-
ној 30.6.2016. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РЕГИСТАР 
КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 1.
У Уредби о упису у Регистар пољопривредних газдин-

става и Регистар корисника подстицајних средстава (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 30/13, 65/13 и 20/14) 
послије члана 32а. додаје се нови члан 32б, који гласи:

“Члан 32б.
Пољопривредним газдинствима којима је истекао рок 

из члана 16. став 1. ове уредбе за обавезну пријаву података 
надлежној организационој јединици АПИФ-а овај рок се у 
2016. години продужава до 30. септембра.”.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1473/16 Предсједница
30. јуна 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу чл. 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Влади 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
брoj 118/08), члана 348. Закона о стварним правима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09 и 95/11) 
и члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за распо-
лагање непокретностима у својини Републике Српске и је-
диница локалне самоуправе (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 20/12), Влада Републике Српске, на 80. сједни-
ци, одржаној 30.6.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
КОЈA СЕ НАЛАЗИ У МЈЕСТУ ЂЕРЂЕВО, ПОРЕД 
МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М 18 МИЉЕВИНА-ФОЧА

I
Овом одлуком утврђују се начин и услови продаје не-

покретности у својини Републике Српске, а која се налази 
у мјесту Ђерђево, поред магистралног пута М 18 Миљеви-
на-Фоча.

II
Предмет продаје je непокретност означенa као:
- к.ч. бр. 743/1 “Луке” - стамбена зграда површине 

140 m², уписана са дијелом 57/105 у посједовни лист број 
516/1 КО Ђерђево и земљишнокњижни извадак број: 99 КО 
Ђерђево, као својина Републике Српске.

III
1) Почетна продајна цијена непокретности из тачке II 

ове одлуке износи 4.921,00 КМ (четири хиљаде девет сто-
тина двадесет једна конвертибилна марка).

2) Оглас о продаји непокретности објавиће се у днев-
ном листу “Глас Српске”.

IV
1) Продаја непокретности из тачке II ове одлуке спрово-

ди се усменим јавним надметањем (лицитацијом), у складу 
са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе и овом одлуком.

2) Поступак лицитације води Комисија за спровођење 
јавне продаје непокретности у својини Републике Српске, 
која се налази у мјесту Ђерђево, поред магистралног пута 
М 18 Миљевина-Фоча.

V
1) Право учешћа на лицитацији имају физичка и правна 

лица.
2) Услов за учешће на лицитацији је уплата кауције у 

висини од 500,00 КМ.
3) Кауција из подтачке 2) ове тачке уплаћује се на је-

динствени рачун трезора Републике Српске број: 562-099-
00001302-80, отворен код НЛБ Развојна банка а.д. Бањалу-
ка.

4) Учесницима лицитације са којима се не закључи уго-
вор о купопродаји уплаћена кауција се враћа у року од 30 
дана од дана одржавања лицитације.

VI
Комисија за спровођење јавне продаје непокретности у 

својини Републике Српске, која се налази у мјесту Ђерђево, 
поред магистралног пута М 18 Миљевина-Фоча, сачињава 
извјештај о спроведеној лицитацији, који путем Министар-
ства индустрије, енергетике и рударства доставља Влади 
Републике Српске на разматрање и усвајање.

VII
1) Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као 

најповољнија (купац) закључује се уговор о купопродаји.
2) Купац који након закључења лицитације одустане од 

куповине непокретности губи право на повраћај уплаћене 
кауције.

VIII
1) Купац је дужан платити купопродајну цијену најка-

сније у року од 30 дана од дана закључења уговора о ку-
попродаји.

2) Плаћена кауција урачунава се у купопродајну цијену 
непокретности.

3) Ако купац не плати купопродајну цијену у року из 
подтачке 1) ове тачке, продавац ће једнострано раскинути 
уговор о купопродаји и задржати уплаћену кауцију.

IX
1) Предаја непокретности у посјед купца извршиће се 

у року од осам дана послије уплате купопродајне цијене.
2) Улазак купца у посјед непокретности записнички ће 

се констатовати.

X
Купац сноси трошкове нотарске израде уговора о ку-

попродаји и накнаде за укњижбу у јавним евиденцијама 
непокретности.

XI
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

индустрије, енергетике и рударства.

XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1471/16 Предсједница
30. јуна 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.




