
Об ја шње ње на чи на од ре ђи ва ња без бјед но сног по ја са
(обја шње ње упут ства про из во ђа ча, мо гу ћег не пра вил ног
ак ти ви ра ња, бр зи не и смје ра вје тра, угла ис па љи ва ња,
ути ца ја Маг ну со вог ефек та, преч ни ка и те жи не пи ро тех -
нич ког сред ства):

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Маг ну сов ефе кат (од сту па ње од иде ал ног ле та пи ро тех -
нич ког сред ства због ње го ве ро та ци је и стру ја ња ва зду ха)
ра чу на се по фор му ли: 3,8 · D (m), гдје је D – уну тра шњи
преч ник ци је ви за ис па љи ва ње (у cm).

__________________________________________________
_________________________________________________.

Гра фич ки при каз мје ста из во ђе ња ва тро ме та (у од го -
ва ра ју ћој раз мје ри):

- уцр та ти си гур но сни по јас,

- уцр та ти мје сто за гле да о це и ре да ре,

- уцр та ти мје сто за ва тро га сце и слу жбу хит не по мо ћи,
уко ли ко је то пред ви ђе но мје ра ма без бјед но сти.

Пред ви ђе ни број гле да ла ца: __________________

Ва тро мет се не ће из во ди ти у слу ча ју:

- ка да ни су ис пу ње не све без бјед но сне мје ре пред ви ђе не
ела бо ра том о из во ђе њу ва тро ме та,

- ако се у без бјед но сном по ја су на ла зе гле да о ци,

- ако бр зи на и смјер вје тра не до зво ља ва из во ђе ње,

- ако вре мен ске при ли ке не до зво ља ва ју си гур но из во ђе -
ње ва тро ме та (олу ја, гр мља ви на и дру го),

- дру ги не до ста ци, ко ји не  до зво ља ва ју без бјед но из во ђе -
ње ва тро ме та:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

При лог:

- гра фич ки при каз мје ста из во ђе ња ва тро ме та

Број:________________

Да тум: ______________   М. П.         ОД ГО ВОР НО ЛИ ЦЕ

При лог 2.

ЗА ПИ СНИК
О ИЗ ВЕ ДЕ НОМ ВА ТРО МЕ ТУ

У скла ду са чла ном 14. Пра вил ни ка о из во ђе њу ва тро -
ме та (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
___/___) са чи њен је овај за пи сник о ва тро ме ту из ве де ном
______20___. го ди не, од ____ до ____ ча со ва, на про сто ру
__________________, у мје сту _______________, оп шти на
_____________________________.

Име и пре зи ме, од но сно на зив на ру чи о ца ва тро ме та:

__________________________________________________

По да ци о ор га ну ко ји је из дао одо бре ње за из во ђе ње
ва тро ме та, број и да тум одо бре ња:

__________________________________________________

__________________________________________________

- број одо бре ња за из во ђе ње ва тро ме та: _______________.

По да ци о при ре ђи ва чу ва тро ме та (на зив и сје ди ште
прав ног ли ца):

__________________________________________________
__________________________________________________

По да ци о ли цу ко је је ру ко ва ло пи ро тех нич ким сред -
стви ма за из во ђе ње ва тро ме та:

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: __________________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта:________, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те: ______________, на зив ор га на из да ва -
ња: _________________________________,

- број и да тум по твр де о струч ној оспо со бље но сти за
изво ђе ње ва тро ме та: _______________________________
_________________________________________________.

По да ци о ли ци ма ко ја су уче ство ва ла у при пре ми ва -
тро ме та:

1.

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: ________________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта:________, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те:________________, на зив ор га на из да -
ва ња: _______________________________,

- број и да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за
ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту: ________,
на зив ор га на ко ји је из дао по твр ду ___________________,

2.

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: ________________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта:________, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те:_________________, на зив ор га на из да -
ва ња: _____________________________,

- број и да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за
ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту: ________,
на зив ор га на ко ји је из дао по твр ду ___________________,

3.

- име и пре зи ме: __________________________________,

- да тум ро ђе ња: ________________. го ди не,

- мје сто пре би ва ли шта:________, ули ца ________ број __,

- број лич не кар те:____________, на зив ор га на из да ва ња:
___________________________________,

- број и да тум по твр де о по ло же ном струч ном ис пи ту за
ру ко ва ње екс пло зив ним ма те ри ја ма у про ме ту: ________,
на зив ор га на ко ји је из дао по твр ду ___________________.

Опис из во ђе ња ва тро ме та са на во ђе њем свих без бјед -
но сних по да та ка у ве зи са из ве де ним ва тро ме том:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

За кљу чак о успје шно сти из ве де ног ва тро ме та:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Број: ________________

Да тум: ______________      М. П.     ОД ГО ВОР НО ЛИ ЦЕ

1125

На осно ву чла на 59. став 4. За ко на о по љо при вред ном
зе мљи шту (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и чла на 82. став 2. За ко на о ре -
пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), ми ни стар по љо при -
вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К

О ПО СТУП КУ ДА ВА ЊА У ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ
ЗЕ МЉИ ШТА У СВО ЈИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком урeђују се на чин, усло ви и по сту -
пак да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни
Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли ка) ра ди оба -
вља ња по љо при вред не про из вод ње.
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Члан 2.

(1) По љо при вред но зе мљи ште у сво ји ни Ре пу бли ке да -
је се у за куп пу тем јав ног огла са при ба вља њем пи са них
по ну да. 

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, по љо при вред но зе -
мљи ште у сво ји ни Ре пу бли ке, ако ни је до ди је ље но у за куп
на осно ву прет ход но спро ве де ног јав ног огла са за при ба -
вља ње пи са них по ну да, до дје љу је се пу тем јав ног огла са за
усме но јав но над ме та ње (у да љем тек сту: јав но над ме та ње).

(3) У слу ча ју не у спје лог по ступ ка да ва ња зе мљи шта у
за куп пу тем пи са них по ну да, по сту пак се по на вља пу тем
јав ног над ме та ња до ко нач ног да ва ња зе мљи шта у за куп у
скла ду са овим пра вил ни ком.

II - УСЛО ВИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ
ЗЕ МЉИ ШТА У СВО ЈИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 3.

(1) За до дје лу по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре -
пу бли ке у за куп пу тем при ба вља ња пи са них по ну да или
јав ног над ме та ња мо гу се при ја ви ти: при вред на дру штва
ре ги стро ва на за оба вља ње по љо при вред не дје лат но сти,
осно ва на у скла ду са про пи си ма Ре пу бли ке, пред у зет ни ци
ре ги стро ва ни за оба вља ње по љо при вред не дје лат но сти,
ре ги стро ва ни у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову
област, и фи зич ка ли ца ко ја се ба ве по љо при вред ном про -
из вод њом и ис пу ња ва ју сље де ће оп ште усло ве:

а) упи са ни су у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва
(у да љем тек сту: Ре ги стар) као но си о ци,

б) има ју пре би ва ли ште, односно сје ди ште на под руч ју
оп шти не на ко јој се на ла зи зе мљи ште ко је се да је у за куп,
нај ма ње го ди ну да на при је под но ше ња по ну де, односно
при ја ве за за куп и

в) по сје ду ју по љо при вред ну ме ха ни за ци ју. 

(2) У за ви сно сти од вр сте по љо при вред не про из вод ње
ко ја се пла ни ра оба вља ти на по љо при вред ном зе мљи шту
ко је се да ју у за куп, по ред усло ва из ста ва 1. овог чла на,
при вред на дру штва, пред у зет ни ци и фи зич ка ли ца мо ра ју
ис пу ња ва ти и сље де ће по себ не усло ве:

а) да рас по ла жу од ре ђе ним сточ ним фон дом и по љо -
при вред ним зе мљи штем или 

б) да рас по ло жу од ре ђе ним по вр ши на ма по љо при вред -
ног зе мљи шта под ра тар ским, по вр тар ским или во ћар ским
кул ту ра ма. 

(3) По себ не усло ве де фи ни ше је ди ни ца ло кал не са мо -
у пра ве у скла ду са ста њем раз ви је но сти по љо при вред не
про из вод ње на под руч ју на ко јем се вр ши до дје ла по љо -
при вред ног зе мљи шта у за куп. 

Члан 4.

(1) Пра во пр вен ства за до дје лу у за куп по љо при вред -
ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке има ју при вред на дру -
штва, пред у зет ни ци и фи зич ка ли ца ко ја не ма ју за кљу чен
уго вор о кон це си ји за ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи -
шта у сво ји ни Ре пу бли ке. 

(2) По ну да по ну ђа ча ко ји има за кљу чен уго вор о кон це -
си ји за ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни
Ре пу бли ке мо же се узе ти у раз ма тра ње ако за то по љо при -
вред но зе мљи ште ко је се да ју у за куп ни је под не се на по ну -
да ли ца ко ја има ју пра во пр вен ства у скла ду са ста вом 1.
овог чла на. 

Члан 5.

Мак си мал на по вр ши на по љо при вре де ног зе мљи шта
ко ја се мо же да ти у за куп из но си:

а) до 200 ха за при вред но дру штво,

б) до 150 ха за пред у зет ни ке и 

в) до 100 ха за фи зич ка ли ца.

Члан 6.

(1) По љо при вред но зе мљи ште ко је се да је у за куп мо же
се да ва ти по си сте му ка та стар ске че сти це и блок-пар це ле. 

(2) Јед на блок-пар це ла са сто ји се од дви је или ви ше
гру пи са них су сјед них ка та стар ских че сти ца.

(3) Блок-пар це ла мо ра би ти ну ме рич ки озна че на и мо -
ра са др жа ва ти по дат ке о ка та стар ским че сти ца ма ко је је
чи не, а то су: на зив ка та стар ске оп шти не, број по сје дов ног
ли ста, број ка та стар ских че сти ца, ка та стар ска кул ту ра и
кла са ка та стар ских че сти ца и њи хо ве по вр ши не. 

(4) Блок-пар це ле утвр ђу је над ле жним ор ган је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве при ли ком иден ти фи ка ци је пред мет -
ног по љо при вред ног зе мљи шта на те ре ну, ко ја се вр ши у
то ку при пре ме при је дло га јав ног огла са, у скла ду са овим
пра вил ни ком. 

(5) Да ва ње по љо при вред ног зе мљи шта по си сте му блок-
пар це ле при мје њу је се у слу ча ју ве ли ког од сту па ња тре нут -
ног ста ња ко ри шће ња пред мет них ка та стар ских че сти ца у
од но су на ста ње ка та стар ске еви ден ци је и у слу ча ју оте жа -
ног при сту па пред мет ним ка та стар ским пар це ла ма. 

Члан 7.

(1) За пу ште но по љо при вред но зе мљи шта мо же се да ти
у за куп под по себ ним усло ви ма у сми слу утвр ђи ва ња пе -
ри о да при во ђе ња кул ту ри и пла ћа ња за куп ни не. 

(2) За пу ште но по љо при вред но зе мљи ште, сте пен за пу -
ште но сти, пе ри од по тре бан за при во ђе ње по љо при вред ног
зе мљи шта кул ту ри утвр ђу је над ле жни ор ган је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве при ли ком иден ти фи ка ци је пред мет ног
по љо при вред ног зе мљи шта на те ре ну, ко ја се вр ши у то ку
при пре ме при је дло га јав ног огла са, у скла ду са овим пра -
вил ни ком. 

Члан 8.

(1) До дје ла по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу -
бли ке пу тем при ба вља ња пи са них по ну да вр ши се пре ма
ци је на ма го ди шње за куп ни не при ка за ним у Та бе ли 1. у
При ло гу 1. овог пра вил ни ка, ко ји је ње гов са став ни дио. 

(2) До дје ла по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу -
бли ке пу тем јав ног над ме та ња вр ши се пре ма по чет ним
ци је на ма го ди шње за куп ни не при ка за ним у Та бе ли 1. у
При ло гу 1. овог пра вил ни ка. 

III - ПО СТУ ПАК ДА ВА ЊА У ЗА КУП 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У 

СВО ЈИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 9.

Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на чи јој
те ри то ри ји се на ла зи по љо при вред но зе мљи ште оба вља
струч не по сло ве у ве зи са при ку пља њем по треб не до ку -
мен та ци је и во ђе њем по ступ ка да ва ња у за куп по љо при -
вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке. 

Члан 10.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на
чи јој се те ри то ри ји на ла зи по љо при вред но зе мљи ште у са -
рад њи са пред став ни ци ма по љо при вред них про из во ђа ча
при пре ма при је длог јав ног огла са о да ва њу у за куп по љо -
при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке. 

(2) При пре ма при је дло га јав ног огла са о да ва њу у за -
куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке спро -
во ди се кроз сље де ће ак тив но сти: 

а) де фи ни са ње по вр ши на зе мљи шта за за куп, 

б) при ку пља ње по да та ка о пред мет ном зе мљи шту,

в) иден ти фи ка ци ја пред мет ног зе мљи шта на те ре ну и

г) утвр ђи ва ње по себ них усло ва за да ва ње у за куп по -
љо при вред ног зе мљи шта (број и вр ста гр ла сто ке, ве ли чи -
на по сје да по ну ђа ча и дру ги по себ ни усло ви). 

(3) Пред став ни ке по љо при вред них про из во ђа ча ко ји
уче ству ју у при пре ми при је дло га јав ног огла са име ну ју
удру же ња по љо при вред них про из во ђа ча чи је је сје ди ште
на те ри то ри ји гра да, односно оп шти не на ко ме се на ла зи
пред мет но зе мљи ште ко је се да је у за куп.

(4) У слу ча ју да на те ри то ри ји гра да, односно оп шти не
на ко ме се на ла зи пред мет но зе мљи ште ко је се да је у за куп
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не ма ре ги стро ва ног удру же ња по љо при вред них про из во ђа -
ча, пред став ни ке по љо при вред них про из во ђа ча ко ји ће уче -
ство ва ти у при пре ми јав ног огла са име ну је ор ган је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве над ле жан за по сло ве по љо при вре де. 

(5) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у то -
ку при пре ме при је дло га јав ног огла са о да ва њу у за куп по -
љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке од Ми ни -
стар ства по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де (у да -
љем тек сту: Ми ни стар ство) мо же по по тре би тра жи ти ми -
шље ње и су ге сти је на јав ни оглас.

Члан 11.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве при -
пре ма и до ста вља Ми ни стар ству од лу ку о рас пи си ва њу
јав ног огла са за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи -
шта у сво ји ни Ре пу бли ке на са гла сност. 

(2) Од лу ка о рас пи си ва њу јав ног огла са за да ва ње у за -
куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке тре ба
да са др жи:

а) на чин да ва ња по љо при вред ног зе мљи шта у за куп,

б) пред мет за ку па, 

в) пе ри од на ко ји се по љо при вред но зе мљи ште да је у
за куп у скла ду са чла ном 58. За ко на о по љо при вред ном зе -
мљи шту (у да љем тек сту: За кон), 

г) мак си мал ну по вр ши ну по љо при вред ног зе мљи шта
ко ја се мо же да ти у за куп при вред ним дру штви ма, пред у -
зет ни ци ма и фи зич ким ли ци ма, а ко ја не мо же би ти ве ћа од
по вр ши не утвр ђе не овим пра вил ни ком, 

д) из нос го ди шње за куп ни не по љо при вред ног зе мљи -
шта у скла ду са ци је на ма да тим у Та бе ли 1. у При ло гу 1.
овог пра вил ни ка, 

ђ) на чин и усло ве пла ћа ња го ди шње за куп ни не по љо -
при вред ног зе мљи шта, 

е) на чин и усло ве пла ћа ња го ди шње за куп ни не за пу -
ште ног по љо при вред ног зе мљи шта ако је оно пред мет за -
ку па, 

ж) вр сту по љо при вред не про из вод ње,

з) оп ште и по себ не усло ве до дје ле,

и) кри те ри ју ме до дје ле и 

ј) дру ге усло ве ко ји се од но се на да ва ње зе мљи шта у
за куп.

(3) У при ло гу од лу ке о рас пи си ва њу јав ног огла са за
да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу -
бли ке оба ве зно се до ста вља при је длог јав ног огла са.

(4) Ми ни стар ство мо же да ти пре по ру ке у ве зи са под -
не се ном од лу ком о рас пи си ва њу јав ног огла са и при је дло -
гом јав ног огла са за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе -
мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке. 

Члан 12.

(1) Од лу ку о рас пи си ва њу јав ног огла са и усло ве огла -
са за за куп по љо при вред ног зе мљи шта утвр ђу је и до но си
скуп шти на оп шти не, односно гра да на чи јој се те ри то ри ји
на ла зи по љо при вред но зе мљи ште у сво ји ни Ре пу бли ке ко -
је се да је у за куп, на при је длог над ле жног ор га на је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве и уз прет ход но при ба вље ну са гла -
сност Ми ни стар ства. 

(2) Од лу ка из ста ва 1. овог чла на об ја вљу је се у слу -
жбе ном гла си лу гра да или оп шти не. 

Члан 13.

(1) У скла ду са од лу ком о рас пи си ва њу јав ног огла са,
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве рас пи су је јав ни оглас за да -
ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу -
бли ке.

(2) Јав ни оглас за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе -
мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке са др жи:

а) број и да тум јав ног огла са,

б) пред мет огла са (по дат ке о по љо при вред ном зе мљи -
шту ко је се да је у за куп из ка та стра не по крет но сти, по дат -
ке о ста њу за пу ште ног по љо при вред ног зе мљи шта ако је
оно пред мет огла са),

в) на чин да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта
(при ба вља њем пи са них по ну да или јав ним над ме та њем,
си стем ка та стар ска че сти ца или блок-пар це ла),

г) пе ри од на ко ји се зе мљи ште да је у за куп,

д) мак си мал ну по вр ши ну по љо при вред ног зе мљи шта
ко ја се да је у за куп при вред ним дру штви ма, пред у зет ни ци -
ма и фи зич ким ли ци ма, 

ђ) из нос го ди шње за куп ни не по љо при вред ног зе мљи -
шта у слу ча ју да ва ња у за куп пред мет ног по љо при вред ног
зе мљи шта пу тем при ба вља ња пи са них по ну да, односно
из нос по чет не го ди шње за куп ни не по љо при вред ног зе -
мљи шта у слу ча ју да ва ња пред мет ног по љо при вред ног зе -
мљи шта пу тем јав ног над ме та ња, 

е) на чин и усло ве пла ћа ња го ди шње за куп ни не по љо -
при вред ног зе мљи шта, односно за пу ште ног по љо при вред -
ног зе мљи шта ако је оно пред мет огла са,

ж) ври је ме и на чин уво ђе ња за ку по прим ца у по сјед, 

з) оп ште усло ве до дје ле про пи са не чла ном 3. овог пра -
вил ни ка, 

и) по себ не усло ве до дје ле (број и вр ста гр ла сто ке, ве -
ли чи на по сје да по ну ђа ча и дру ге по себ не усло ве), 

ј) кри те ри ју ме на осно ву ко јих ће би ти иза бра ни и про -
гла ше ни нај по вољ ни ји по ну ђа чи, 

к) ври је ме и на чин уви да у до ку мен та ци ју о пред мет -
ном по љо при вред ном зе мљи шту (ка та стар ски по да ци, ка -
та стар ски пла но ви и ски це, кар те и дру ги по да ци),

л) ври је ме и на чин оби ла ска и по ка зи ва ња пред мет ног
по љо при вред ног зе мљи шта на те ре ну,

љ) пра во уче шћа на јав ном огла су, 

м) рок до ко јег се при ма ју пи са не по ну де, односно при -
ја ве за јав но над ме та ње за за куп по љо при вред ног зе мљи -
шта, 

н) ври је ме и мје сто отва ра ња пи сме них по ну да, одно-
сно мје сто и ври је ме одр жа ва ња јав ног над ме та ња, 

њ) на чин по ла га ња де по зи та, ко ји из но си 10% од ци је -
не јед но го ди шње за куп ни не ко ја се за од ре ђе ну ка та стар -
ску че сти цу, односно блок-пар це лу пла ћа у скла ду са овим
пра вил ни ком, 

о) на по ме ну да се пи сме не по ну де, односно при ја ве мо -
ра ју до ста ви ти у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком, а текст
на зна ке гла си:

“НЕ ОТВА РА ТИ - ПИ СМЕ НА ПО НУ ДА, ОД НО СНО
ПРИ ЈА ВА ЗА ЈАВ НИ ОГЛАС ЗА ЗА КУП ПО ЉО ПРИ -
ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА”,

п) на по ме ну да се не бла го вре ме не и не пот пу не пи сме -
не по ну де, односно при ја ве не ће раз ма тра ти, 

р) по треб ну до ку мен та ци ју и

с) кла у зу лу да Ми ни стар ство за др жа ва пра во да у би ло
ко јем ди је лу по ступ ка по сли је об ја вљи ва ња јав ног огла са
до за кљу чи ва ња уго во ра о за ку пу мо же по ни шти ти јав ни
оглас или дио јав ног огла са са обра зло же њем.

(3) Уз јав ни оглас за да ва ње у за куп по љо при вред ног
зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке об ја вљу ју се и обра сци
при ја ве - по ну де на оглас, ко ји се на ла зе у При ло гу 2. овог
пра вил ни ка, ко ји је ње гов са став ни дио.

Члан 14.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на
чи јој се те ри то ри ји по љо при вред но зе мљи ште да је у за куп
ис ти че јав ни оглас о да ва њу у за куп по љо при вред ног зе -
мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке на огла сној та бли оп шти не
или гра да, об ја вљу је у ло кал ном ли сту, на ин тер нет стра -
ни ци оп шти не или гра да и/или у дру гим сред стви ма јав ног
ин фор ми са ња. 

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве при -
мје рак об ја вље ног јав ног огла са о да ва њу у за куп по љо при -
вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке до ста вља Ми ни -
стар ству у ро ку од се дам да на од да на ње го вог об ја вљи ва ња. 

Члан 15.

По сту пак да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у
сво ји ни Ре пу бли ке спро во ди Ко ми си ја за да ва ње у за куп
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по љо при вред ног зе мљи шта (у да љем тек сту: Ко ми си ја),
ко ју фо ри ми ра гра до на чел ник гра да, односно на чел ник оп -
шти не на чи јој те ри то ри ји се на ла зи по љо при вред но зе -
мљи ште ко је се да је у за куп.

Члан 16.

(1) Ко ми си ја се са сто ји од нај ма ње три чла на, од ко јих
су по два чла на пред став ни ци је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве на чи јој се те ри то ри ји на ла зи по љо при вред но зе мљи ште
у сво ји ни Ре пу бли ке, а је дан члан је пред став ник Ре пу -
блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве
или ге о дет ске ор га ни за ци је ко ја је ре ги стро ва на код над ле -
жног ор га на за из во ђе ње ге о дет ских ра до ва.

(2) Чла но ви ма Ко ми си је мо гу се име но ва ти: ди пло ми -
ра ни ин же њер по љо при вре де, ди пло ми ра ни прав ник, ге о -
ме тар или ге о де та. 

(3) Члан Ко ми си је не мо же има ти не по сред них или по -
сред них ин те ре са ко ји, то ком ра да Ко ми си је, мо гу до ве сти
до су ко ба ње го вих лич них или по слов них ин те ре са са ње -
го вим за да ци ма у Ко ми си ји. 

Члан 17.

(1) Пред сјед ни ка Ко ми си је би ра ју чла но ви Ко ми си је из
свог ре да.

(2) Ко ми си ја до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва сво јих
чла но ва. 

(3) Ко ми си ја до но си по слов ник о ра ду.

Члан 18.

За да ци Ко ми си је су да:

а) раз ма тра до ста вље не пи сме не по ну де, односно при -
ја ве за јав но над ме та ње и утвр ђу је да ли су под не се не бла -
го вре ме но,

б) утвр ђу је да ли су уз пи сме ну по ну ду, односно уз при -
ја ву за јав но над ме та ње до ста вље ни сви тра же ни до ка зи о
ис пу ња ва њу усло ва из јав ног огла са,

в) од ба цу је све не бла го вре ме не и не пот пу не пи сме не
по ну де, односно при ја ве, 

г) у скла ду са кри те ри ју ми ма из јав ног огла са, утвр ђу -
је ли сту са нај по вољ ни јим по ну да ма, 

д) на осно ву ли сте из ста ва 1. тач ка г) овог чла на, оба -
вје шта ва све по ну ђа че и гра до на чел ни ка гра да, односно
на чел ни ка оп шти не о ре зул та ти ма да ва ња у за куп по љо -
при вред ног зе мљи шта,

ђ) по при је му ко нач не ли сте нај по вољ ни јих по ну да за
да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу -
бли ке, оба вје шта ва све по ну ђа че о ко нач ним ре зул та ти ма
да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта и 

е) уво ди за ку по прим ца у по сјед по љо при вред ног зе -
мљи шта на кон за кљу че ња уго во ра о за ку пу. 

Члан 19.

(1) По ну ђа чи има ју пра во при го во ра на по сту пак да ва -
ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта пу тем пи сме них
по ну да и јав ног над ме та ња. 

(2) При го вор се под но си гра до на чел ни ку гра да, одно-
сно на чел ни ку оп шти не, у ро ку од осам да на од да на при -
је ма оба вје ште ња о ре зул та ти ма да ва ња у за куп по љо при -
вред ног зе мљи шта.

(3) Гра до на чел ник гра да, односно на чел ник оп шти не,
ако ни је до ста вљен при го вор, на осно ву до ста вље ног оба -
вје ште ња о ре зул та ти ма да ва ња у за куп по љо при вред ног
зе мљи шта, до но си ко нач ну ли сту нај по вољ ни јих по ну да за
да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу -
бли ке.

(4) Гра до на чел ник гра да, односно на чел ник оп шти не, у
слу ча ју уло же них при го во ра, на кон раз ма тра ња тих при го -
во ра, до но си ко нач ну ли сту нај по вољ ни јих по ну да за да ва -
ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке.

(5) Гра до на чел ник гра да, односно на чел ник оп шти не
ко нач ну ли сту нај по вољ ни јих по ну да за да ва ње у за куп по -
љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке до ста вља
Ко ми си ји.

(6) Ко ми си ја на осно ву ли сте из ста ва 5. овог чла на
оба вје шта ва све по ну ђа че о ко нач ним ре зул та ти ма да ва ња
у за куп по љо при вред ног зе мљи шта.

Члан 20.

(1) На осно ву ко нач не ли сте нај по вољ ни јих по ну да за
да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу -
бли ке, над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве при -
пре ма и до ста вља Ми ни стар ству од лу ку о до дје ли по љо -
при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке у за куп на са -
гла сност. 

(2) Од лу ка о до дје ли по љо при вред ног зе мљи шта у сво -
ји ни Ре пу бли ке у за куп тре ба да са др жи:

а) име и пре зи ме, односно на зив по ну ђа ча,

б) пред мет за ку па,

в) свр ху до дје ле, 

г) пе ри од на ко ји се по љо при вред но зе мљи ште да је у
за куп,

д) ви си ну и на чин пла ћа ња го ди шње за куп ни не,

ђ) рок за за кљу че ње уго во ра о за ку пу и

е) овла шћено ли це ко је ће за кљу чи ти уго вор о за ку пу у
скла ду са За ко ном. 

(3) У при ло гу од лу ке о до дје ли по љо при вред ног зе -
мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке у за куп оба ве зно се до ста -
вљају оба вје ште ње о ко нач ним ре зул та ти ма да ва ња у за куп
по љо при вред ног зе мљи шта, за пи сник и оба вје ште ње о ре -
зул та ти ма да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта Ко -
ми си је. 

Члан 21.

(1) Од лу ку о до дје ли по љо при вред ног зе мљи шта у сво -
ји ни Ре пу бли ке у за куп до но си скуп шти на оп шти не, одно-
сно гра да на чи јој се те ри то ри ји на ла зи по љо при вред но зе -
мљи ште у сво ји ни Ре пу бли ке, на при је длог над ле жног ор -
га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, уз прет ход но при ба -
вље ну са гла сност Ми ни стар ства. 

(2) На осно ву од лу ке скуп шти не оп шти не, односно
гра да о до дје ли по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре -
пу бли ке у за куп, гра до на чел ник гра да, односно на чел ник
оп шти не и иза бра ни по ну ђач за кљу чу ју уго вор о за ку пу.

(3) Ако нај по вољ ни ји по ну ђач од у ста не од за кљу че ња
по ну ђе ног уго во ра о за ку пу, гу би пра во на вра ћа ње по ло -
же ног де по зи та, а уго вор ће се за кљу чи ти са сље де ћим нај -
по вољ ни јим по ну ђа чем, на осно ву од лу ке скуп шти не оп -
шти не и гра да о до дје ли по љо при вред ног зе мљи шта у сво -
ји ни Ре пу бли ке у за куп, за ко ју је прет ход но при ба вље на
са гла сност Ми ни стар ства.

(4) При је за кљу че ња уго во ра о за ку пу, иза бра ни по ну -
ђач ду жан је упла ти ти јед но го ди шњу за куп ни ну, с тим да
се упла та за куп ни не за пр ву го ди ну за ку па ума њу је за
износ упла ће ног де по зи та, а оста ле го ди шње за куп ни не
ду жан је пла ти ти сва ке го ди не уна при јед за на ред ну го ди -
ну, 30 да на при је ис те ка ро ка од го ди ну да на од да на за кљу -
че ња уго во ра.

(5) Од лу ка о до дје ли по љо при вред ног зе мљи шта у сво -
ји ни Ре пу бли ке у за куп об ја вљу је се у слу жбе ном гла си лу
гра да или оп шти не. 

Члан 22.

По ну ђа чи чи је по ну де ни су при хва ће не као нај по вољ -
ни је, као и по ну ђа чи чи је су пи сме не по ну де, односно при -
ја ве би ле не бла го вре ме не, не пот пу не или ни су у скла ду са
јав ним огла сом има ју пра во на по врат де по зи та за за куп
по љо при вред ног зе мљи шта.

Члан 23.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ду жна је да у ро ку од се -
дам да на од да на за кљу че ња уго во ра о за ку пу по је дан при -
мје рак тог уго во ра до ста ви ор га ну за во ђе ње јав них зе -
мљи шних еви ден ци ја и Ми ни стар ству.

Члан 24.

На уго вор о за ку пу по љо при вред ног зе мљи шта у сво -
ји ни Ре пу бли ке при мје њу ју се од ред бе чл. од 61. до 68. За -
ко на. 
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IV - ПО СТУ ПАК ДА ВА ЊА У ЗА КУП 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У СВО ЈИ НИ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ПУ ТЕМ ПРИ БА ВЉА ЊА 

ПИ СА НИХ ПО НУ ДА

Члан 25.

(1) На об ја вље ни јав ни оглас за да ва ње по љо при вред ног
зе мљи шта у за куп пи сме не по ну де под но се се не по сред но
или се до ста вља ју пре по ру че ном по шиљ ком пу тем по ште, у
за тво ре ној ко вер ти, са на зна че ним име ном по ну ђа ча.

(2) Уз пи сме ну по ну ду при ла же се до ку мен та ци ја про -
пи са на јав ним огла сом.

(3) На сва кој ко вер ти ко ја са др жи пи сме ну по ну ду мо -
ра би ти озна чен дан и час до спи је ћа те ко вер те.

(4) Рок за под но ше ње пи сме не по ну де на об ја вље ни
јав ни оглас не мо же би ти кра ћи од 15 да на од да на об ја -
вљи ва ња јав ног огла са. 

Члан 26.

По сту пак да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у
сво ји ни Ре пу бли ке пу тем пи сме них по ну да мо же се спро -
ве сти ако је до ста вље на са мо јед на бла го вре ме на и пот пу -
на пи сме на по ну да. 

Члан 27.

(1) На дан од ре ђен у јав ном огла су о да ва њу у за ку пу
по љо при вред ног зе мљи шта Ко ми си ја отва ра пи са не по ну -
де оним ре до сли је дом ко јим су до ста вље не и утвр ђу је
исто вре ме но ко је су по ну де до ста вље не по ис те ку ро ка на -
зна че ног у огла су.

(2) Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти по ну ђа чи, од-
носно њи хо ви пу но моћ ни ци, ко ји су ду жни по ка за ти и
при ло жи ти пу но моћ овје ре ну код над ле жног ор га на.

Члан 28.

(1) Ко ми си ја раз ма тра са мо пи сме не по ну де ко је су бла -
го вре ме не, пот пу не и ко је ис пу ња ва ју оп ште и по себ не
усло ве про пи са не јав ним огла сом.

(2) Ко ми си ја мо же, при је из бо ра нај по вољ ни јег по ну ђа -
ча, тра жи ти струч но ми шље ње из од го ва ра ју ћих обла сти,
вр ши ти кон тро лу и про вје ру до ста вље них до ка за по ну ђа ча. 

(3) До ста вље не пи сме не по ну де по ну ђа ча ко је има ју
не тач не по дат ке Ко ми си ја не раз ма тра.

Члан 29.

(1) Ако је под не се на са мо јед на по ну да за ка та стар ску
че сти цу, односно блок-пар це лу по љо при вред ног зе мљи -
шта об ја вље ну у јав ном огла су, та кву по ну ду, уко ли ко је
бла го вре ме на, пот пу на и ис пу ња ва оп ште и по себ не усло -
ве про пи са не јав ним огла сом, Ко ми си ја оцје њу је као нај -
по вољ ни ју. 

(2) Ако два или ви ше по ну ђа ча под не су по ну ду за исту
ка та стар ску че сти цу, односно блок-пар це лу по љо при вред -
ног зе мљи шта об ја вље ну у јав ном огла су, Ко ми си ја вр ши
из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча на осно ву укуп ног бро ја бо -
до ва до би је них на кон из вр ше ног бо до ва ња по ну да. 

(3) Бо до ва ње по ну да по ну ђа ча вр ши се у скла ду и на
осно ву кри те ри ју ма ко ји су про пи са ни овим пра вил ни ком.

Члан 30.

(1) Кри те ри ју ми за бо до ва ње по ну да по ну ђа ча су:

а) по сто је ћи сточ ни фонд (К1),

б) по љо при вред на ме ха ни за ци ја (К2),

в) вр ста по љо при вред не про из вод ње (К3),

г) по тре ба за зе мљи штем (К4),

д) со ци о е ко ном ски (К5),

ђ) бли зи на по сје да по ну ђа ча у од но су на ка та стар ску
че сти цу, односно блок-пар це лу по љо при вред ног зе мљи -
шта ко ја је пред мет раз ма тра ња (К6) и

е) ста тус по ро ди це по ги ну лих и не ста лих бо ра ца и рат -
них вој них ин ва ли да I и II ка те го ри је (К7).

(2) По ну да по ну ђа ча пре ма кри те ри ју му “по сто је ћи
сточ ни фонд” (К1) и “по тре ба за зе мљи штем” (К4) бо ду ју се

са мо ако је по ну ђач до ста вио до ка зе о по сје до ва њу сточ ног
фон да у скла ду са по себ ним усло ви ма из јав ног огла са.

(3) По ну да по ну ђа ча пре ма кри те ри ју му “бли зи на по -
сје да” (К6) бо ду је се са мо ако је по ну ђач до ста вио до ка зе
ко ји ма по твр ђу је да зе мљи ште у вла сти том по сје ду гра ни -
чи са ка та стар ском че сти цом, односно блок-пар це лом по -
љо при вред ног зе мљи шта ко ја је пред мет раз ма тра ња.

(4) По ну ђа чи ко ји не до ста ве до ка зе ко ји ма се утвр ђу је
ис пу ње ност кри те ри ју ма из ста ва 1. овог чла на не ће се бо -
до ва ти по тим кри те ри ју ми ма.

Члан 31.

(1) Кри те ри јум “по сто је ћи сточ ни фонд” бо ду је се на
сље де ћи на чин:

а) му зна гр ла (кра ва) - 1,00 по ен по гр лу,

б) го ве да ста ро сти од 12 до 24 мје се ца - 0,60 по е на по
гр лу,

в) го ве да ста ро сти од шест до 12 мје се ци - 0,30 по е на
по гр лу,

г) ов це и ко зе - 0,10 по е на по гр лу,

д) рас плод не сви ње - 0,30 по е на по гр лу,

ђ) сви ње у то ву (од 25 кг до 110 кг) - 0,15 по е на по гр лу,

е) тов ни пи ли ћи (је дан тур нус) - 0,0025 по е на по ко ма -
ду и

ж) ко ке но си ље (је дан тур нус) - 0,004 по е на по ко ма ду.

(2) Мак си ма лни број бо до ва ко ји се мо же до би ти за
кри те ри јум “по сто је ћи сточ ни фонд” је 30 бо до ва. 

(3) Бо до ва ње по ну де вр ши се мно же њем зби ра по е на
(до би је ног на кон бо до ва ња кри те ри ју ма из ста ва 1. овог
чла на) са из ра чу на тим ко е фи ци јен том. 

(4) Ко е фи ци јент из ста ва 3. овог чла на утвр ђу је се та ко
што се мак си ма лан број бо до ва (30) ди је ли нај ве ћим зби -
ром по е на ко ји до би је јед на по ну да на кон бо до ва ња кри те -
ри ју ма из ста ва 1. овог чла на (тј. пре ма фор му ли: Ко е фи ци -
јент = 30 бо до ва / нај ве ћи збир по е на јед не по ну де).

(5) На чин бо до ва ња кри те ри ју ма “по сто је ћи сточ ни
фонд” при ка зан је у Та бе ли 1. у При ло гу 3. овог пра вил ни -
ка. 

Члан 32.

(1) Кри те ри јум “по љо при вред на ме ха ни за ци ја” бо ду је
се на сље де ћи на чин:

а) број по гон ских ма ши на - 2,50 по е на по ма ши ни и

б) број при кључ них ма ши на - један по ен по ма ши ни.

(2) Мак си ма лни број бо до ва ко ји се мо же до би ти за по -
љо при вред ну ме ха ни за ци ју из ста ва 1. овог чла на је 20 бо -
до ва. 

(3) Бо до ва ње по ну де вр ши се мно же њем зби ра по е на
(до би је ног на кон бо до ва ња кри те ри ју ма из ста ва 1. овог
чла на) из ра чу на тим ко е фи ци јен том. 

(4) Ко е фи ци јент из ста ва 3. овог чла на утвр ђу је се та ко
што се мак си ма лни број бо до ва (20) ди је ли са нај ве ћим
зби ром по е на ко ји до би је јед на по ну да на кон бо до ва ња
кри те ри ју ма из ста ва 1. овог чла на (тј. пре ма фор му ли: Ко -
е фи ци јент = 20 бо до ва / нај ве ћи збир по е на јед не по ну де).

(5) На чин бо до ва ња кри те ри ју ма “по љо при вред на ме -
ха ни за ци ја” при ка зан је у Та бе ли 2. у При ло гу 3. овог пра -
вил ни ка. 

Члан 33.

(1) Кри те ри јум “вр ста по љо при вред не про из вод ње”
бо ду је се пре ма вр сти по љо при вред не про из вод ње ко ју по -
ну ђач оба вља или пла ни ра оба вља ти на по љо при вред ном
зе мљи шту ко је се до дје љу је у за куп.

(2) Број бо до ва за вр сту по љо при вред не про из вод ње
де фи ни ше се на при је длог ло кал не за јед ни це у ра спо ну од
једног бода до 20 бо до ва. 

(3) Мак си ма лни број бо до ва ко ји се мо же до би ти за вр -
сту по љо при вред не про из вод ње је 20 бо до ва, ка ко је при -
ка за но у Та бе ли 3. у При ло гу 3. овог пра вил ни ка.
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Члан 34.

(1) Кри те ри јум “по тре ба за зе мљи штем” бо ду је се на
осно ву: 

а) про из вод них по тре ба за зе мљи штем по вр сти до ма -
ће жи во ти ње, 

б) по вр ши на вла сти тог по љо при вред ног зе мљи шта
упи са на у Ре ги стар,

в) по вр ши на по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре -
пу бли ке, до би је ног по осно ву за ку па или кон це си је и

г) по вр ши на зе мљи шта ко ја се до дје љу је у за куп на ко -
јој се по ну ђач “не пре кла па” са дру гим по ну ђа чи ма.

(2) Про из вод не по тре бе за по љо при вред ним зе мљи -
штем пре ма вр сти до ма ћих жи во ти ња су: 

а) му зно гр ло (кра ва) - 0,70 ха по гр лу,

б) го ве да (ста ро сти од 12 до 24 мје се ца) - 0,40 ха по гр лу,

в) го ве да (ста ро сти од шест до 12 мје се ци) - 0,09 ха по
гр лу,

г) ов це и ко зе - 0,07 ха по гр лу,

д) рас плод не сви ње - 0,15 ха по гр лу,

ђ) сви ње у то ву (од 25 кг до 110 кг) - 0,071 ха по гр лу и

е) ко ке но си ље и тов ни пи ли ћи (је дан тур нус је 5000 ко -
ма да) - 1,50 ха по тур ну су.

(3) Мак си ма лни број бо до ва ко ји се мо же до би ти за
кри те ри јум “по тре ба за зе мљи штем” је 10 бо до ва. 

(4) Про из вод не по тре бе за зе мљи штем до би ју се мно -
же њем бро ја гр ла на ве де них у по ну ди из но сом по тре ба из
ста ва 2. овог чла на и из ра жа ва ју се у хек та ри ма (ха).

(5) По тре бе за зе мљи штем до би ју се та ко што се до би -
је ни из нос про из вод них по тре ба ума њу је за по вр ши ну:
вла сти тог по љо при вред ног зе мљи шта упи са ног у Ре ги -
стар, по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке до -
би је ног на осно ву за ку па и кон це си ја и зе мљи шта на ко јем
се по ну ђач “не пре кла па” са дру гим по ну ђа чи ма. 

(6) Бо до ва ње по ну де вр ши се мно же њем до би је ног
изно са по тре ба за зе мљи штем из ста ва 5. овог чла на из ра -
чу на тим ко е фи ци јен том. 

(7) Ко е фи ци јент из ста ва 6. овог чла на утвр ђу је се та ко
што се мак си ма лни број бо до ва (10) ди је ли нај ве ћим из но -
сом по тре ба за зе мљи штем ко ји до би је јед на по ну да (тј.
пре ма фор му ли: Ко е фи ци јент = 10 бо до ва / нај ве ћи из нос
по тре ба за зе мљи штем).

(8) На чин бо до ва ња кри те ри ју ма “по тре ба за зе мљи -
штем” при ка зан је у Та бе ли 4. у При ло гу 3. овог пра вил ни -
ка. 

Члан 35.

(1) Со ци о е ко ном ски кри те ри ју ми бо ду ју се на сље де ћи
на чин:

а) број чла но ва по љо при вред ног га здин ства упи са них
у Ре ги стар - 0,50 по е на по чла ну; 

б) ста ро сна доб но си о ца по љо при вред ног га здин ства:

1) до 40 го ди на - 2,50 по е на,

2) пре ко 40 го ди на - 1,25 по е на;

в) сте пен обра зо ва ња и струч на спре ма но си о ца по љо -
при вред ног га здин ства:

1) по љо при вред ни ин же њер - 2,50 по е на,

2) по љо при вред ни тех ни чар - 1,25 по е на;

г) дје лат ност по љо при вред ног га здин ства:

1) основ на дје лат ност - 2,50 по е на,

2) до пун ска дје лат ност - 1,25 по е на.

(2) Мак си ма лни број бо до ва ко ји се мо же до би ти за со -
ци о е ко ном ске кри те ри ју ме из ста ва 1. овог чла на је 10 бо до -
ва. 

(3) Бо до ва ње по ну де вр ши се мно же њем зби ра по е на
(до би је ног на кон бо до ва ња кри те ри ју ма из ста ва 1. овог
чла на) из ра чу на тим ко е фи ци јен том. 

(4) Ко е фи ци јент из ста ва 3. овог чла на утвр ђу је се та ко
што се мак си ма лни број бо до ва (10) ди је ли нај ве ћим зби -

ром по е на ко ји до би је јед на по ну да на кон бо до ва ња кри те -
ри ју ма из ста ва 1. овог чла на (тј. пре ма фор му ли: Ко е фи ци -
јент = 10 бо до ва / нај ве ћи збир по е на јед не по ну де).

(5) На чин бо до ва ња со ци о е ко ном ских кри те ри ју ма
при ка зан је у Та бе ли 5. у При ло гу 3. овог пра вил ни ка. 

Члан 36.

Пре ма кри те ри ју му “бли зи на по сје да по ну ђа ча у од но -
су на ка та стар ску че сти цу по љо при вред ног зе мљи шта ко ја
је пред мет раз ма тра ња” по ну ђач мо же да до би је пет (5) бо -
до ва. 

Члан 37.

Пре ма кри те ри ју му “ста тус по ро ди це по ги ну лих и не -
ста лих бо ра ца и рат них вој них ин ва ли да I и II ка те го ри је”
по ну ђач мо же да до би је пет (5) бо до ва. 

Члан 38.

(1) Ко ми си ја, у скла ду са чла ном 29. овог пра вил ни ка,
утвр ђу је ли сту нај по вољ ни јих по ну да за до дје лу у за куп
по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке. 

(2) Ко ми си ја на осно ву ли сте из ста ва 1. овог чла на
оба вје шта ва све по ну ђа че и гра до на чел ни ка гра да, одно-
сно на чел ни ка оп шти не о ре зул та ти ма да ва ња у за куп по -
љо при вред ног зе мљи шта.

(3) На кон што Ко ми си ја утвр ди ли сту нај по вољ ни јих
по ну да, да љи по сту пак да ва ња у за куп по љо при вред ног зе -
мљи шта пу тем пи сме них по ну да спро во ди се у скла ду са
чл. од 19. до 23. овог пра вил ни ка.

Члан 39.

(1) Ко ми си ја о свом ра ду во ди за пи сник, ко ји пот пи су -
ју пред сјед ник и чла но ви Ко ми си је.

(2) За пи сник Ко ми си је тре ба да са др жи: де та љан ток
сјед ни це, да тум и ври је ме одр жа ва ња, спи сак по ну ђа ча,
ци је ну го ди шње за куп ни не, спи сак по ну ђа ча чи ја пи сме на
по ну да се на пред мет ним ка та стар ским че сти ца ма не пре -
кла па са по ну да ма дру гих по ну ђа ча, спи сак по ну ђа ча чи ја
пи сме на по ну да се пре кла па на пред мет ној ка та стар ској
че сти ци са јед ном или ви ше по ну да дру гих по ну ђа ча, де та -
љан на чин бо до ва ња по ну да по ну ђа ча ко ји су под ни је ли
по ну ду за исту пред мет ну ка та стар ску че сти цу, на чин
утвр ђи ва ња ли сте са нај по вољ ни јим по ну да ма, ли сту нај -
по вољ ни јих по ну ђа ча са оба вје ште њем о ре зул та ти ма да -
ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта. 

V - ПО СТУ ПАК ДА ВА ЊА У ЗА КУП 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У СВО ЈИ НИ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ПУ ТЕМ УСМЕ НОГ ЈАВ НОГ
НАД МЕ ТА ЊА

Члан 40.

(1) На об ја вље ни јав ни оглас за да ва ње по љо при вред -
ног зе мљи шта у за куп при ја ве за усме но јав но над ме та ње
под но се се не по сред но или се до ста вља ју пре по ру че ном
по шиљ ком пу тем по ште, у за тво ре ној ко вер ти, са на зна че -
ним име ном уче сни ка.

(2) Уз при ја ву за јав но над ме та ње при ла же се до ку мен -
та ци ја про пи са на јав ним огла сом.

(3) На сва кој ко вер ти ко ја са др жи при ја ву за усме но јав -
но над ме та ње мо ра би ти озна чен дан и час ње ног до спи је ћа.

(4) Рок за под но ше ње при ја ве за усме но јав но над ме та -
ње на об ја вље ни јав ни оглас не мо же би ти кра ћи од 15 да -
на од да на об ја вљи ва ња јав ног огла са. 

Члан 41.

По сту пак до дје ле у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у
сво ји ни Ре пу бли ке мо же се спро ве сти ако је до ста вље на и
са мо јед на бла го вре ме на и пот пу на при ја ва за усме но јав -
но над ме та ње.

Члан 42.

(1) Да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји -
ни Ре пу бли ке пу тем јав ног над ме та ња одр жа ва се у ври је -
ме и на мје сту ко ји су про пи са ни у јав ном огла су.
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(2) У мје сту у ко јем се одр жа ва до дје ла у за куп по љо -
при вред ног зе мљи шта пу тем јав ног над ме та ња до зво љен
је увид у све ис пра ве и по дат ке ко ји се од но се на за куп, а
на ро чи то ис пра ве о ка та стар ском ста њу по љо при вред ног
зе мљи шта.

Члан 43.

(1) Јав ним над ме та њем ру ко во ди пред сјед ник Ко ми си -
је, ко ји прет ход но утвр ђу је да ли су ис пу ње ни сви усло ви
за одр жа ва ње усме ног јав ног над ме та ња. 

(2) Ко ми си ја раз ма тра до ста вље не при ја ве и утвр ђу је
да ли су под не се не бла го вре ме но и да ли су уз при ја ву до -
ста вље ни сви тра же ни до ка зи о ис пу ња ва њу усло ва из јав -
ног огла са. 

(3) При ли ком утвр ђи ва ња бро ја уче сни ка у усме ном
јав ном над ме та њу утвр ђу је се и ко ја ли ца уче ству ју у сво -
је име, а ко ја су пу но моћ ни ци, односно за кон ски за ступ ни -
ци уче сни ка.

(4) До ста вље не при ја ве уче сни ка за усме но јав но над -
ме та ње ко ји има ју не тач не по дат ке Ко ми си ја не раз ма тра.

Члан 44.

На кон што утвр ди да су ис пу ње ни усло ви за одр жа ва -
ње јав ног над ме та ња, пред сјед ник Ко ми си је упо зна је уче -
сни ке са на чи ном јав ног над ме та ња и по зи ва их да ста вља -
ју по ну де (ци је не) на пред мет не ка та стар ске че сти це, од-
носно блок-пар це ле, по ре до сли је ду до ста вље них по ну да.

Члан 45.

Јав но над ме та ње тра је све док се ста вља ју ве ће по ну де. 

Члан 46.

(1) Јав но над ме та ње за кљу чу је се ако и по сли је дру гог
по зи ва ни је у ро ку од јед не ми ну те ста вље на ве ћа по ну да. 

(2) При је за кљу че ња јав ног над ме та ња, пред сјед ник
Ко ми си је још јед ном по на вља по сљед њу по ну ду, а за тим
об ја вљу је да је јав но над ме та ње за кљу че но.

(3) На кон за кљу че ња јав ног над ме та ња, Ко ми си ја од -
мах утвр ђу је и јав но об ја вљу је ко ја је по ну да, као нај по -
вољ ни ја, при хва ће на.

Члан 47.

Ако је под не се на са мо јед на при ја ва на јав но над ме та -
ње, та кву при ја ву, уко ли ко је бла го вре ме на, пот пу на и
испу ња ва оп ште и по себ не усло ве про пи са не јав ним огла -
сом, Ко ми си ја оцје њу је као нај по вољ ни ју, а из нос за куп ни -

не утвр ђу је на осно ву не по сред не по год бе, али не по ни жој
ци је ни од по чет не го ди шње ци је не за ку па по љо при вред ног
зе мљи шта про пи са не овим пра вил ни ком.

Члан 48.

(1) Ко ми си ја у скла ду са чл. 46. и 47. овог пра вил ни ка
утвр ђу је ли сту нај по вољ ни јих по ну да за до дје лу у за куп
по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке пу тем
јав ног над ме та ња. 

(2) Ко ми си ја на осно ву ли сте из ста ва 1. овог чла на
оба вје шта ва све уче сни ке и гра до на чел ни ка гра да, односно
на чел ни ка о ре зул та ти ма да ва ња у за куп по љо при вред ног
зе мљи шта.

(3) На кон што Ко ми си ја утвр ди ли сту нај по вољ ни јих
по ну да, да љи по сту пак да ва ња у за куп по љо при вред ног зе -
мљи шта пу тем јав ног над ме та ња спро во ди се у скла ду са
чл. од 19. до 23. овог пра вил ни ка.

Члан 49.

(1) О јав ном над ме та њу во ди се за пи сник, у ко ји се
уно си ци је ли ток по ступ ка и еви ден ти ра ју све до ста вље не
при ја ве.

(2) За пи сник Ко ми си је тре ба да са др жи: де та љан ток
сјед ни це, да тум и ври је ме одр жа ва ња јав ног над ме та ња,
спи сак уче сни ка, по чет ну ци је ну за куп ни не, по ну ђе ну
ције ну и из ли ци ти ра ну ци је ну, де та љан ток јав ног над ме -
та ња, на чин утвр ђи ва ња ли сте нај по вољ ни јих по ну ђа ча,
ли сту нај по вољ ни јих по ну ђа ча са оба вје ште њем о ре зул та -
ти ма да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта са пот пи -
си ма чла но ва Ко ми си је.

VI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 50.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о по ступ ку да ва ња у за куп по љо при вред ног зе -
мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 27/10). 

Члан 51.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12.01.330-1237/12 
10. маја 2012. го ди не Министар,
Бања Лука                          Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.
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),��&-��"� '�� �3%�-%�0 ��� ��)(%3'�0 �$���2%�!C(, )�3$���-�"( ��/�-�,�$(C� 0�*�%�&�#�$�, ��$�'�2� � /,�� 
32�'�,  
7. ��)�$� ��)��0� � &�-,!�%�$ 3,��"�$ )�+�),�-,��%�$ !'��� ��� &�-,!�%�0 )�+�),�-,��%�0 B�'(�2�2(, 
8. F�2�-'�)�$� '�2�32�,3'�/ )��%� � )�3$���-%�/ ��32� '�� ��'�& �� &�0+�!2� ( -��32�2�0 )�3$��( )�%(E�A� /,�%�A� 
3� '�2�32�,3'�0 A�32�#�0, ��%�3%� ���'-)�,#���0 )�+�),�-,��%�/ &�0+�!2� '�$� $� ),��0�2 ,�&0�2,�"�.

 
�� 2�A%�32 )���2�'� ��/�-�,� )��%�3���# ),�$�-� – )�%(�� )�� )(%�0 0�2�,�$��%�0 � ',�-�A%�0 ��/�-�,%�!C(.  
 
               ��2(0:                                                                                                      ���%�3���# ),�$�-� – )�%(��: 
________________________                                                                            ___________________________________ 
 

 

������ 3. 
������ 1. – ��32�$�C� 32�A%� B�%� (�1)  

�,32� /,�� �,�$ /,�� �,�$ )��%� )� /,�( �&,�A(%�-�"� )��%� 
(2x3) 

1 2 3 4 
�(&%� /,�� (',�-�) - 1  
��-��� 32�,�32� �� 12 �� 24 0$�3�#�  - 0,60  
��-��� 32�,�32� �� !�32 �� 12 0$�3�#� - 0,30  
�-#� � '�&�  0,10  
��3)���%� 3-�"� - 0,30  
�-�"� ( 2�-( �� 25 '/ �� 110 '/ - 0,15  
��-%� )���C� (2(,%(3) - 0,0025  
��'� %�3�+� (2(,%(3) - 0,004  
���, )��%� J 4 

���B�#�$�%2 (30 / %�$-�C� &��, )��%� 
$��%�/ )�%(E�A�) 

�'()�% �,�$ ����-� ���B�#�$�%2 x &��, )��%� 
��'3�0���% �,�$ ����-� %� �3%�-( ',�2�,�$(0� �& ������ 1. $� 30 ����-�. 
 
������ 2. – �,�2�,�$(0 „)�+�),�-,��%� 0�*�%�&�#�$�“ (�2)  

�,32� )�+�),�-,��%� 
0�*�%�&�#�$� 

�,�$ ,�3)���D�-� 
0�*�%�&�#�$� 

�,�$ 
)��%� 

�&,�A(%�-�"� 
)��%� 
(2x3) 

1 2 3 4 
��/�%3'� 0�!�%� - 2,50  
�,�'+(A%� 0�!�%� - 1,00  
���, )��%�  J 4 
���B�#�$�%2  (20 / %�$-�C� &��, )��%� $��%�/ )�%(E�A�) 
�'()�% �,�$ ����-�  ���B�#�$�%2 x &��, )��%� 

��'3�0��%� �,�$ ����-� %� �3%�-( ',�2�,�$(0� �& ������ 2. $� 20 ����-�.  
 

������ 3. – �,�2�,�$(0 „-,32� )�+�),�-,��%� ),��&-��"�“ (�3) 
�,32� )�+�),�-,��%� ),��&-��"� �,�$ ����-� 
��2�,3'�  
�2�A�,3'�  
��C�,3'�  
��-,2�,3'�  
�,(/� -,32�  

��'3�0��%� �,�$ ����-� %� �3%�-( ',�2�,�$(0� �& ������ 3. $� 20 ����-�.  
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На осно ву чла на 28. За ко на о во лон ти ра њу (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 73/08) и чла на 82. став 2.
За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), ми -
ни стар породицe, омладинe и спортa  д о  н о  с и

П РА В И Л Н И К

О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА

ОРГАНИЗАТОРА ВОЛОНТИРАЊА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се по сту пак и усло ви за
из вр ше ње оба ве за ор га ни за то ра во лон ти ра ња, из глед и са -
др жај Из вје шта ја о во лон тер ским ак тив но сти ма (у да љем
тек сту: Из вје штај) Ми ни стар ству по ро ди це, омла ди не и
спор та (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

Члан 2.

У ци љу ис пу ње ња оба ве за ор га ни за то ра во лон ти ра ња
де фи ни са них чла ном 26. ст. 1. и 2. За ко на о во лон ти ра њу
(у да љем тек сту: За кон), ор га ни за тор во лон ти ра ња је ду -
жан да:

а) за сва ки во лон тер ски про грам при пре ми опис во лон -
тер ског про гра ма, ко ји тре ба да са др жи опис ци ље ва, ак -
тив но сти, ко ри снич ких гру па, опис во лон тер ских по зи ци -
ја, вре мен ски оквир ре а ли за ци је, те фи нан сиј ска, ма те ри -
јал на и људ ска сред ства по треб на за ре а ли за ци ју во лон тер -
ског про гра ма,

б) не ан га жу је во лон те ра при је ре а ли за ци је по треб не
при пре ме или обу ке во лон те ра у ви ду ин фор ма тив них са -
ста на ка и не фор мал них ак тив но сти еду ка ци ја (тре нин зи), а
у скла ду са по тре ба ма во лон тер ског про гра ма, во лон те ра и
ко ри сни ка,

в) за сва ки ан га жман во лон те ра има пот пи сан уго вор о
во лон ти ра њу са во лон те ри ма на на чин де фи ни сан За ко -
ном, а ко ри сте ћи Обра зац број 1., ко ји се на ла зи у При ло -
гу 1., ко ји је са став ни дио овог пра вил ни ка те, у слу ча ју да
је ан га жо ва ни во лон тер ма ло љет но ли це, по ред уго во ра и
пот пи са ну са гла сност ро ди те ља, а ко ри сте ћи Обра зац број
2., ко ји се на ла зи у При ло гу број 2., ко ји је са став ни дио
овог пра вил ни ка,

г) во ди еви ден ци ју по да та ка ан га жо ва них или по тен ци -
јал них во лон те ра на на чин да оси гу ра тај ност лич них по -
да та ка и за шти ту при ват но сти во лон те ра у ви ду за шти ће -
них елек трон ских ба за по да та ка,
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������ 4. – �,�2�,�$(0 „)�2,��� &� &�0+�!2�0“ (�4) 

�,32� /,�� 
��3)�-
��D�-� 
�,�$ /,-
�� 32�'� 

�,��&-��%� 
)�2,��� &� 

&�0+�!2�0 
&� (&/�$ $��-

%�/ /,�� 
(*�) 

�'()%� ),�-
�&-��%�  )�-
2,��� &� &�-
0+�!2�0 ( 
*�'2�,�0� 

(*�) 
(2*3) 

��-,!�%� 
-��32�2�/ 

)�+. &�0+. 
( ��/�32,( 

(*�) 

��-,!�%� )�+. 
&�0+. ( 3-�$�%� 
��)(���'� ��-

��$�%�/ %� 
�3%�-( &�'()�  

� '�%#�3�$�  
(*�) 

��-,!�%� )�+. 
&�0+. '�$� 3� ��-

�$�+($� ( &�'() %� 
'�$�$ 3� )�%(E�A 
%� ),�'��)� 3� 

�,(/�0  
)�%(E�A�0� 

(*�) 
1 2 3 4 5 6 7 

�(&%� /,�� (',�-�)  - 0,70 

  

 
��-��� 32�,�32� �� 
12 �� 24 0$�3�#� - 0,40  
��-��� 32�,�32� �� 
!�32 �� 12 0$�3�#� - 0,09  
�-#� � '�&�  0,07 
��3)���%� 3-�"� - 0,15 
�-�"� ( 2�-( �� 25 
'/ �� 110 '/ - 0,071  
����C� 5000¹ 1,50 
�'()%� )�2,��� &� 
&�0+�!2�0 J 4-5-6-7 

���B�#�$�%2 10 / %�$-�C� �&%�3 )�2,��� &� &�0+�!2�0 $��%�/ )�%(E�A�
�'()�% �,�$ ����-� ���B�#�$�%2 x ('()%� )�2,��� &� &�0+�!2�0

¹ �,�$ 5000 '+(%�-� ),��32�-+� $���% (&/�$%� #�'�(3 (2(,%(3). 
��'3�0��%� �,�$ ����-� %� �3%�-( ',�2�,�$(0� �& ������ 4. $� 10 ����-�.  
 

������ 5. – ��#���'�%�03'� ',�2�,�$(0 (�5) 

��,�0�2,� �,�$ )��%� �&,�A(%�-�"� )��%� 
(1x2) 

K��%�-� )�+�),�-,��%�/ /�-
&��%32-� ()�3�%� ( ��/�32�, 

1 2 3 
�,�$ A��%�-� 0,50  

�2�,�32 %�3��#�  )�+�),�-
-,��%�/ /�&��%32-� (/��.) 

�� 40 2,50  
),�'� 40 1,25  

�$���2%�32 )�+�),�-,��%�/ 
/�&��%32-� 

�3%�-%� 2,50  
��)(%3'� 1,25  

�2�)�% ��,�&�-�"� � 32,(A%� 
3),�0� %�3��#� /�&��%32-� 

��+�),�-,��%� �%D�"�, 2,50  
��+�),�-,��%� 2�*%�A�, 1,25  

 ���, )��%�  J 3 

���B�#�$�%2  (10 / %�$-�C� &��, )��%� 
$��%�/ )�%(E�A�) 

�'()�% �,�$ ����-�  ���B�#�$�%2 x &��, )��%� 

��'3�0��%� �,�$ ����-� %� �3%�-( ',�2�,�$(0� �& ������ 5. $� 10 ����-�. 




