
Члан 57.

(1) Нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај прав но ли це у свој ству про из во ђа ча,
овла шће ног за ступ ни ка, уво зни ка, од но сно ди стри бу те ра,
ако то ком гра ђе ња на ста не ште та због про мје не тех нич ких
свој ста ва гра ђе вин ског про из во да, на ста лих то ком ње го ве
ди стри бу ци је због не пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих мје ра
овог ли ца (члан 10).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се фи -
зич ко ли це нов ча ном ка зном од 300 КМ до 1.000 КМ.

Члан 58.

(1) Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 15.000 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај прав но ли це у свој ству про из во ђа ча,
овла шће ног за ступ ни ка, од но сно уво зни ка или дру го прав -
но ли це, ако:

а) ста ви на тр жи ште гра ђе вин ски про из вод за ко ји ни је
до ка за на упо тре бљи вост (члан 9),

б) из да из ја ву о уса гла ше но сти за гра ђе вин ски про из -
вод за ко ји ни су спро ве де не или се не спро во де про пи са не
рад ње оцје њи ва ња уса гла ше но сти гра ђе вин ског про из во да
(члан 29. став 1),

в) ста ви на тр жи ште гра ђе вин ски про из вод ко ји ни је
озна чен озна ком уса гла ше но сти или ко ји не ма тех нич ко
упут ство (члан 33),

г) из ра ди тех нич ко упут ство про тив но овом за ко ну или
про пи су до не се ном на осно ву овог за ко на (члан 34),

д) озна чи озна ком уса гла ше но сти гра ђе вин ски про из -
вод за ко ји ни је из дат до ку мент о уса гла ше но сти (члан 36.
став 1) и

ђ) озна чи озна ком уса гла ше но сти гра ђе вин ски про из -
вод на на чин ко ји је про ти ван овом за ко ну или про пи су до -
не се ном на осно ву ње га (чл. 37. и 38).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се фи -
зич ко ли це нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 59.

(1) Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 15.000 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај прав но ли це у свој ству ди стри бу те ра,
ако:

а) ди стри бу и ра гра ђе вин ски про из вод за ко ји ни је из -
дат до ку мент о уса гла ше но сти, ко ји ни је озна чен озна ком
уса гла ше но сти или ко ји не ма тех нич ко упут ство (члан 9) и

б) не оси гу ра да у ди стри бу ци ји за гра ђе вин ски про из -
вод бу ду обез би је ђе на од го ва ра ју ћа тех нич ка упут ства
(члан 33).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се фи -
зич ко ли це нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 60.

(1) Нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај прав но ли це у свој ству из во ђа ча ра до ва
ко је је пре у зе ло гра ђе вин ски про из вод ра ди гра ђе ња, од но -

сно дру го прав но ли це ко је је то учи ни ло, ако то ком гра ђе -
ња на ста не ште та због про мје не тех нич ких ка рак те ри сти ка
гра ђе вин ског про из во да на ста лих од ње го вог пре у зи ма ња
до уград ње, од но сно пре да је из во ђа чу или вла сни ку гра ђе -
вин ског про из во да због не пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих мје -
ра овог ли ца (члан 10. став 2).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 1.500 КМ.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се фи -
зич ко ли це нов ча ном ка зном од 300 КМ до 1.000 КМ.

IX - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 61.

(1) Тех нич ка одо бре ња, до ку мен та о спро ве де ним рад -
ња ма у по ступ ку оцје њи ва ња уса гла ше но сти и до ку мен та
о уса гла ше но сти до не се ни, од но сно из да ти на осно ву дру -
гих та да ва же ћих про пи са, ва же за пе ри од за ко ји су из да -
ти.

(2) Тех нич ка упут ства и озна ке уса гла ше но сти из да ти,
од но сно ста вље ни на гра ђе вин ске про из во де у скла ду са
дру гим ва же ћим про пи си ма ко ји ни су у су прот но сти са од -
ред ба ма овог за ко на, сма тра ју се тех нич ким упут стви ма и
озна ка ма у сми слу овог за ко на.

Члан 62.

Прав на ли ца овла шће на за до но ше ње тех нич ког одо -
бре ња и овла шће на ти је ла за спро во ђе ње по ступ ка оцје њи -
ва ња уса гла ше но сти и из да ва ње цер ти фи ка та о уса гла ше -
но сти на осно ву про пи са ко ји су ва жи ли до сту па ња на
сна гу овог за ко на, на ста вља ју да оба вља ју по сло ве до ис -
те ка ро ка ва же ња до би је них овла шће ња.

Члан 63.

Гра ђе вин ски про из вод чи је су ка рак те ри сти ке уса гла -
ше не са стан дар дом ко јим је при хва ћен уса гла ше ни европ -
ски стан дард и на ко ји упу ћу је тех нич ки про пис озна ча ва
се озна ком из чла на 36. овог за ко на.

Члан 64.

До до но ше ња тех нич ких про пи са из чла на 3. овог за ко -
на при мје њу ју се тех нич ки про пи си ко ји су би ли на сна зи
до да на до но ше ња овог за ко на.

Члан 65.

Ми ни стар ће до ни је ти про пи се из чл. 19, 25, 32. и 38. и
чла на 50. став 3. овог за ко на у ро ку од го ди ну да на од да на
сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 66.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-2007/11 Пред сјед ник
15. де цем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ

ЗЕМЉИШТУ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
пољопривредном земљишту, ко ји је На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Че тр на е стој сјед ни ци, одр -
жа ној 15. де цем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 27. де -
цем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
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измјенама и допунама Закона о пољопри вредном
земљишту ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни
јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3544/11 Пред сјед ник
29. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ ЗЕ МЉИ ШТУ

Члан 1.

У За ко ну 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 и 14/10) у чла -
ну 14. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“(3) Оп шти не су ду жне да Ми ни стар ству оба ве зно до -
ста ве је дан при мје рак Осно ва оп шти не у елек трон ском об -
ли ку.”.

Члан 2.

Члан 27. ми је ња се и гла си:

“(1) Про мје на на мје не по љо при вред ног зе мљи шта у
не по љо при вред не свр хе вр ши се у скла ду са спро вед бе ним
до ку мен ти ма про стор ног уре ђе ња и из да тим ло ка циј ским
усло ви ма.

(2) Ако ни је за сно ва на на спро вед бе ним до ку мен ти ма
про стор ног уре ђе ња, за бра ње на је про мје на на мје не по љо -
при вред ног зе мљи шта I, II, III и IV ка та стар ске, од но сно
бо ни тет не кла се у не по љо при вред не свр хе.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, про мје на на мје не
по љо при вред ног зе мљи шта I, II, III и IV ка та стар ске, од но -
сно бо ни тет не кла се мо же да се вр ши са мо на осно ву ра -
спо ло жи вих стра те шких до ку ме на та про стор ног уре ђе ња,
струч ног ми шље ња и ло ка циј ских усло ва, са мо за из град -
њу обје ка та:

а) зе маљ ске ин фра струк ту ре (ен ти тет ска и ре ги о нал на
ин фра струк ту ра: са о бра ћај на, хи дро тех нич ка, енер гет ска,
те ле ко му ни ка ци о на и ин фор ма ци о на),

б) ко му нал не ин фра струк ту ре (ин фра струк ту ра је ди ни -
це ло кал не са мо у пра ве: са о бра ћај на, хи дро тех нич ка, енер -
гет ска, те ле ко му ни ка ци о на и ин фор ма ци о на),

в) за из град њу обје ка та ко ји су у функ ци ји по љо при -
вред не про из вод ње,

г) ин ди ви ду ал них стам бе них и по моћ них обје ка та у
окви ру по љо при вред ног га здин ства на том под руч ју и

д) ин ди ви ду ал них стам бе них и по моћ них обје ка та ин -
ве сти то ра, од но сно ли ца ре ги стро ва них за ба вље ње по љо -
при вред ним дје лат но сти ма.

(4) У то ку из ра де до ку ме на та про стор ног уре ђе ња Ми -
ни стар ство да је смјер ни це, ми шље ња и су ге сти је на план -
ска рје ше ња та ко да:

а) при је утвр ђи ва ња на цр та до ку ме на та из ста ва 1. овог
чла на Ми ни стар ство уче ству је на струч ној рас пра ви на ко -
јој се раз ма тра пред на црт до ку мен та у скла ду са За ко ном о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу,

б) при је утвр ђи ва ња при је дло га до ку ме на та из ста ва 1.
овог чла на Ми ни стар ство уче ству је на струч ној рас пра ви
на ко јој се раз ма тра став но си о ца из ра де о при мјед ба ма,
при је дло зи ма и ми шље њи ма на на црт до ку мен та ко ји је
био на јав ном уви ду, у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про -
сто ра и гра ђе њу.

(5) Про мје на на мје не по љо при вред ног зе мљи шта V, VI,
VII и VI II ка та стар ске, од но сно бо ни тет не кла се, ако ни је
за сно ва на на до ку мен ти ма про стор ног уре ђе ња, до зво ље на
је на осно ву струч ног ми шље ња и ло ка циј ских усло ва.

(6) Због ума ње ња ври јед но сти и гу бит ка по љо при вред -
ног зе мљи шта као до бра од оп штег ин те ре са пла ћа се на -
кна да за про мје ну на мје не по љо при вред ног зе мљи шта у
скла ду са овим за ко ном.”.

Члан 3.

Члан 28. ми је ња се и гла си:

“(1) Ми ни стар ство да је или од би ја са гла сност за про -
мје ну ка та стар ске кул ту ре и кла се по љо при вред ног зе мљи -
шта на осно ву за хтје ва Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и
имо вин ско-прав не по сло ве уз ко ји се при ла же сље де ћа до -
ку мен та ци ја:

а) пре пис за пи сни ка о утвр ђи ва њу ис пу ње но сти усло -
ва за про мје ну ка та стар ских кул ту ра и кла са по љо при вред -
ног зе мљи шта, ко ји је са чи њен у скла ду са овим за ко ном и
под за кон ским ак ти ма Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и
имо вин ско-прав не по сло ве,

б) ко пи ја из во да из јав не еви ден ци је о не по крет но сти -
ма за пар це лу за ко ју се тра жи са гла сност,

в) ко пи ја за хтје ва стран ке и

г) фо то-до ку мен та ци ја пар це ле за ко ју се тра жи са гла -
сност.

(2) За бра ње на је про мје на ка та стар ских кул ту ра и ка та -
стар ских кла са по љо при вред ног зе мљи шта ра ди ње го вог
ко ри шће ња у не по љо при вред не свр хе.

(3) За бра ње но је ад ми ни стра тив но ми је ња ње ка та стар -
ских кул ту ра и кла са по љо при вред ног зе мљи шта у по ступ -
ку упла ње ња и гра ђе ња обје ка та, а да прет ход но ни је спро -
ве ден по сту пак про мје не на мје не по љо при вред ног зе мљи -
шта у не по љо при вред не свр хе у скла ду са овим за ко ном.”.

Члан 4.

Члан 30. ми је ња се и гла си:

“(1) Про мје ном на мје не по љо при вред ног зе мљи шта у
сми слу овог за ко на сма тра се сва ко ко ри шће ње по љо при -
вред ног зе мљи шта за из град њу на се ља, ин ду стриј ских,
енер гет ских и ру дар ских обје ка та, же ље знич ких пру га, пу -
те ва, вод них аку му ла ци ја, по шу мља ва ње или дру ги ра до ви
ко ји ма се трај но оне мо гу ћа ва ко ри шће ње тог зе мљи шта за
по љо при вред ну про из вод њу.

(2) Под про мје ном на мје не по љо при вред ног зе мљи шта
сма тра се и екс пло а та ци ја ми не рал них си ро ви на и из во ђе -
ње ра до ва на од ла га њу ја ло ви не, пе пе ла, шља ке и дру гих
опа сних и штет них ма те ри ја на по љо при вред ном зе мљи -
шту на од ре ђе но ври је ме, на кон че га је ко ри сник ду жан да
по ступ ком ре кул ти ва ци је по љо при вред но зе мљи ште вра ти
у пр во бит ну на мје ну.

(3) Ре кул ти ва ци ја по љо при вред ног зе мљи шта под ра зу -
ми је ва си стем тех нич ких, агро тех нич ких и би о ло шких мје -
ра и по сту па ка ко јим се на ру ше но зе мљи ште вра ћа у пр во -
бит ну на мје ну у скла ду са про јек том ре кул ти ва ци је.

(4) Про је кат ре кул ти ва ци је по љо при вред ног зе мљи шта
тре ба да са др жи: по сту пак ски да ња и чу ва ња ху му сног
сло ја, уда ље ност од су сјед них пар це ла, ду би ну до ко је је
до зво ље на екс пло а та ци ја ми не рал них си ро ви на, по сту пак
би о ло шке ре кул ти ва ци је по љо при вред ног зе мљи шта, ро -
ко ве из во ђе ња по је ди них фа за би о ло шке ре кул ти ва ци је по -
љо при вред ног зе мљи шта, ди на ми ку при во ђе ња зе мљи шта
по љо при вред ној про из вод њи или дру гој на мје ни, хи дро -
тех нич ке ра до ве ко ји ма се ус по ста вља пр во бит ни вод ни
ре жим у зе мљи шту, по сту пак и рок ис пи ти ва ња опа сних и
штет них ма те ри ја у ре кул ти ви са ном зе мљи шту и фи нан -
сиј ски план за ре а ли за ци ју про јек та ре кул ти ва ци је.

(5) Про је кат ре кул ти ва ци је мо же да из ра ђу је при вред -
но дру штво, дру га ор га ни за ци ја или уста но ва ко ја је упи -
са на у суд ски ре ги стар за оба вља ње ове дје лат но сти, ако
има у рад ном од но су нај ма ње два ли ца са ви со ком струч -
ном спре мом по љо при вред ног или шу мар ског смје ра, од -
но сно спе ци ја ли сте за кон кре тан пред мет ре кул ти ва ци је,
са рад ним ис ку ством од нај ма ње три го ди не на тим по сло -
ви ма.

(6) Про мје на на мје не по љо при вред ног зе мљи шта вр ши
се у скла ду са чла ном 27. За ко на.”.

Члан 5.

Члан 31. ми је ња се и гла си:
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“(1) По љо при вред ну са гла сност за про мје ну на мје не
по љо при вред ног зе мљи шта у свр хе из чла на 30. став 2.
овог за ко на из да је над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо -
у пра ве уз прет ход но при ба вље не смјер ни це Ми ни стар -
ства.

(2) Смјер ни це Ми ни стар ства при ба вља ор ган је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве по слу жбе ној ду жно сти, на осно ву
зах тје ва, уз ко ји при ла же:

а) ло ка циј ске усло ве,

б) ко пи ју рје ше ња о упи су у суд ски ре ги стар,

в) из вод из јав не еви ден ци је о не по крет но сти ма за вла -
сти то зе мљи ште, а за зе мљи ште узе то у за куп и уго вор о
за ку пу,

г) ко пи ју ка та стар ског пла на,

д) про је кат ре кул ти ва ци је по љо при вред ног зе мљи шта и

ђ) ко пи ју уго во ра о кон це си ји (са мо за екс пло а та ци ју
ми не рал них си ро ви на).”.

Члан 6.

У чла ну 32. у ста ву 1. ри је чи: “трај ну и при вре ме ну”
бри шу се.

Став 4. бри ше се.

До са да шњи став 5. по ста је став 4.

У до са да шњем ста ву 5., ко ји по ста је став 4. ри је чи:
“пар це ла за гра ђе ње” за мје њу ју се ри је чи ма: “гра ђе вин ска
пар це ла”, а ри је чи: “рје ше њу о ур ба ни стич кој са гла сно -
сти” за мје њу ју се ри је чи ма: “ло ка циј ским усло ви ма”.

Члан 7.

У чла ну 33. у ста ву 1. број: “(1)” и ри јеч: “трај ну” бри -
шу се.

Став 2. бри ше се.

Члан 8.

У чла ну 34. став 4. ми је ња се и гла си:

“(4) Уз за хтјев за из да ва ње по љо при вред не са гла сно сти
за про мје ну на мје не по љо при вред ног зе мљи шта ко ри сник,
од но сно ин ве сти тор под но си:

а) ло ка циј ске усло ве,

б) по сје дов ни лист или лист не по крет но сти за пар це лу
за ко ју се тра жи са гла сност,

в) зе мљи шнок њи жни из ва дак и

г) ко пи ју ка та стар ског пла на.”.

Члан 9.

У чла ну 35. став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Сред ства од на пла ће не на кна де по осно ву про мје -
не на мје не по љо при вред ног зе мљи шта у не по љо при вред -
не свр хе и сред ства од за куп ни не за зе мљи ште у сво ји ни
Ре пу бли ке, ко ја су при ход бу џе та оп шти не, ко ри сте се за
сље де ће на мје не:

а) из ра ду Осно ва оп шти не,

б) оспо со бља ва ње и уре ђе ње по љо при вред них зе мљи -
шта ко ја су де гра ди ра на, за пу ште на, ко ја су ло ши јег ква ли -
те та или су не плод на,

в) за по прав ку и по бољ ша ње плод но сти зе мљи шта,

г) за спро во ђе ње про ти ве ро зив них мје ра и ме ли о ра ци -
је по љо при вред ног зе мљи шта сла би јег ква ли те та и

д) за спро во ђе ње по ступ ка ко ма са ци је.”.

По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“(3) Сред ства од на пла ће не на кна де по осно ву про мје -
не на мје не по љо при вред ног зе мљи шта у не по љо при вред -
не свр хе и за куп ни не за зе мљи ште у сво ји ни Ре пу бли ке,
ко ја су при ход бу џе та Ре пу бли ке, ко ри сте се за сље де ће на -
мје не:

а) из ра ду и спро во ђе ње Осно ва Ре пу бли ке и сред њо -
роч ног про гра ма за шти те, ко ри шће ња и уре ђе ња по љо при -
вред ног зе мљи шта,

б) при прем не рад ње у спро во ђе њу по ступ ка до дје ле
по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске
по сред ством кон це си је (иден ти фи ка ци ја зе мљи шта, из ра -
да сту ди је и дру го) и

в) за спро во ђе ње по ступ ка ко ма са ци је.”.

Члан 10.

У чла ну 36. у ста ву 1. ри је чи: “под усло вом да су прет -
ход но ис пу ње ни усло ви из чла на 27. ст. 2. и 4. За ко на” бри -
шу се, а т. а), з) и и) ми је ња ју се и гла се:

“а) из град ње, адап та ци је или ре кон струк ци је стам бе не
згра де по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства по вр ши не
до 500 м² и из град ње еко ном ских обје ка та ко ји се ко ри сте
за при мар ну по љо при вред ну про из вод њу по вр ши не до 500
м², са мо у слу ча ју да се по љо при вред но зе мљи ште на ко ме
се вр ши про мје на на мје не на ла зи ван ужег и ши рег ур ба -
ног под руч ја, од но сно у се о ском под руч ју,

з) из град ње но вих про из вод них обје ка та у обла сти по -
љо при вре де, пре храм бе не, тек стил не ин ду стри је и ин ду -
стри је за про из вод њу обу ће и на мје шта ја, са мо у слу ча ју
да се по љо при вред но зе мљи ште на ко ме се вр ши про мје на
на мје не на ла зи ван ужег и ши рег ур ба ног под руч ја, од но -
сно у се о ском под руч ју,

и) из град ње или ле га ли за ци је стам бе ног објек та из бје -
гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка на зе мљи шту по вр -
ши не до 500 м², под усло вом да је то ли це у ста ту су или је
има ло ста тус из бје гли це или ра се ље ног ли ца у ври је ме
сти ца ња вла сни штва на зе мљи шту на ми је ње ном за стам бе -
ну из град њу, што до ка зу је увје ре њем Од сје ка Ми ни стар -
ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца, од но сно над ле жног ор -
га на и”.

У ста ву 4. ри је чи: “ако су у си сте му вла сти те про из вод -
ње” бри шу се.

По сли је ста ва 5. до да је се но ви став 6., ко ји гла си:

“(6) Уз до ку мен та ци ју про пи са ну чла ном 34. За ко на, за
утвр ђи ва ње пла ћа ња на кна де из ста ва 1. овог чла на ин ве -
сти тор под но си и сље де ће до ка зе:

а) за слу чај из ста ва 1. тач ка а) овог чла на, из вод из до -
ку мен та про стор ног уре ђе ња на осно ву ко јег се ви ди да се
пар це ла на ко јој се пла ни ра град ња на ла зи у се о ском под -
руч ју, од но сно ван ужег или ши рег ур ба ног под руч ја и до -
ку мент ко јим се по твр ђу је да је ри јеч о по ро дич ном по љо -
при вред ном га здин ству ко је је упи са но у ре ги стар по љо -
при вред них га здин ста ва,

б) за слу чај из ста ва 1. тач ка з) овог чла на, из вод из до -
ку мен та про стор ног уре ђе ња на осно ву ко јег се ви ди да се
пар це ла на ко јој се пла ни ра град ња на ла зи у се о ском под -
руч ју, од но сно ван ужег или ши рег ур ба ног под руч ја и

в) за слу чај из ста ва 1. т. и) и ј) овог чла на, до каз о ста -
ту су ли ца.”.

Члан 11.

Члан 59. ми је ња се и гла си:

“(1) По љо при вред но зе мљи ште у сво ји ни Ре пу бли ке
да је се у за куп на осно ву јав ног огла са, при ба вља њем пи -
са них по ну да или усме ним јав ним над ме та њем.

(2) Од лу ку о рас пи си ва њу јав ног огла са, као и усло ве
огла са за за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре -
пу бли ке утвр ђу је и до но си скуп шти на је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве (оп шти не и 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, уз
прет ход но при ба вље ну са гла сност Ми ни стар ства.

(3) Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (оп шти не
и гра да) до но си од лу ку о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа ча и
до дје ли по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке у
за куп, уз прет ход но при ба вље ну са гла сност Ми ни стар -
ства.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник ко јим се про пи су ју
усло ви и на чин да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта
у сво ји ни Ре пу бли ке.”.
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Члан 12.

Члан 60. ми је ња се и гла си:

“(1) На осно ву од лу ке о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа -
ча на јав ном огла су за за куп по љо при вред ног зе мљи шта у
сво ји ни Ре пу бли ке, на чел ник оп шти не или гра до на чел ник
и иза бра ни по ну ђач за кљу чу ју уго вор о за ку пу.

(2) 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 из ста ва 1. овог чла -
на до ста ви по је дан при мје рак уго во ра о за ку пу над ле жном
ор га ну за во ђе ње јав них зе мљи шних еви ден ци ја и Ми ни -
стар ству.

(3) Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко је за кљу че уго во ре
о за ку пу по љо при вред ног зе мљи шта ду жне су да Ми ни -
стар ству го ди шње до ста вља ју из вје штај о ре а ли за ци ји за -
кљу че них уго во ра.”.

Члан 13.

Чла н 62. ми је ња се и гла си:

“Сред ства оства ре на од за куп ни не за зе мљи ште у сво -
ји ни Ре пу бли ке упла ћу ју се у од но су:

а) 50% на ра чун бу џе та Ре пу бли ке,

б) 50% на ра чун бу џе та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве
на чи јем се под руч ју на ла зи по љо при вред но зе мљи ште.”.

Члан 14.

У чла ну 63. у ста ву 5. по сли је ри је чи: “пе ри од” и за пе -
те до да ју се ри је чи: “под но ше њем за хтје ва за про ду же ње
је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве” и за пе та.

Члан 15.

У чла ну 72. за пе та по сли је ри је чи: “про да ји” и ри јеч:
“за ку пу” бри шу се.

Члан 16.

У чла ну 73а. у тач ки д) бро је ви: “I, II, III, IV и V” ми је -
ња ју се и гла се: “I, II, III и IV”, а ри је чи: “трај на или при -
вре ме на” бри шу се.

У тач ки ђ) ри јеч: “при вре ме не” бри ше се, а ри је чи: “до -
би је на по љо при вред на са гла сност” за мје њу ју се ри је чи ма:
“до би је не смјер ни це”.

Члан 17.

У чла ну 73б. тач ка б) ми је ња се и гла си:

“б) за бра ни про мје ну на мје не по љо при вред ног зе мљи -
шта ако се не спро во ди у скла ду са овим за ко ном,”.

У тач ки в) ри је чи: “трај ну или при вре ме ну” бри шу се.

Тач ка г) ми је ња се и гла си:

“г) на ре ди ко ри сни ку по љо при вред ног зе мљи шта ко ји
на том зе мљи шту вр ши екс пло а та ци ју ми не рал них си ро ви -
на, од ла га ње ја ло ви не, пе пе ла, шља ке и дру гих опа сних и
штет них ма те ри ја да при сту пи ре кул ти ва ци ји по љо при -
вред ног зе мљи шта у скла ду са про јек том ре кул ти ва ци је, а
о то ме оба ви је сти надлежнe органe”.

Члан 18.

У чла ну 74. тач ка ж) ми је ња се и гла си:

“ж) про ми је ни на мје ну по љо при вред ног зе мљи шта I,
II, III и IV ка та стар ске, од но сно бо ни тет не кла се у не по љо -
при вред не свр хе (члан 27. став 2);”.

У тач ки з) ри јеч: “ни је да та са гла сност” за мје њу је се
ри је чи ма: “ни су да те смјер ни це”.

У тач ки и) ри јеч: “при вре ме ну” бри ше се, број: “4.” за -
мје њу је се бро јем: “2.”, а ри је чи: “(члан 31. ст. 1. и 3.) за -
мје њу ју се ри је чи ма: “(члан 31. став 1)”.

У тач ки ј) ри је чи: “(члан 31. став 8.)” за мје њу ју се ри -
је чи ма: “(члан 30. став 2)”.

У тач ки к) број: “31.” за мје њу је се бро јем: “30.”.

У тач ки л) ри јеч: “трај ну” бри ше се.

Члан 19.

У чла ну 75. тач ка ђ) ми је ња се и гла си:

“ђ) про ми је ни на мје ну по љо при вред ног зе мљи шта I, II,
III и IV ка та стар ске, од но сно бо ни тет не кла се у не по љо -
при вред не свр хе или омо гу ћи на вла сти том зе мљи шту из -
во ђе ње ра до ва ко ји ма се ми је ња на мје на по љо при вред ног
зе мљи шта (члан 27. став 2);”.

У тач ки е) ри је чи: “ни је да та са гла сност” за мје њу ју се
ри је чи ма: “ни су да те смјер ни це”.

У тач ки ж) број: “31.” за мје њу је се бро јем: “30.”.

У тач ки з) ри јеч: “трај ну” бри ше се.

Члан 20.

У чла ну 76. у тач ки в) ри јеч: “при вре ме ну” бри ше се, а
ри је чи: “при ба вље не са гла сно сти” за мје њу ју се ри је чи ма:
“при ба вље них смјер ни ца”.

Члан 21.

У чла ну 78. ри јеч: “Ми ни стар ство” за мје њу је се ри јеч -
ју: “Ми ни стар”.

У тач ки д) по сли је ри јеч: “пе сти ци да” ри јеч: “и” бри ше
се и до да је се за пе та.

У тач ки ђ) по сли је ри је чи: “Ре пу бли ке” до да је се ри јеч:
“и” и но ва тач ка е), ко ја гла си:

“е) Пра вил ник о усло ви ма и на чи ну да ва ња у за куп по -
љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке”.

Члан 22.

По сли је чла на 80. до да је се но ви члан 80а., ко ји гла си:

“Члан 80а.

Уго во ри о за ку пу по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји -
ни Ре пу бли ке Срп ске за кљу че ни до сту па ња на сна гу овог
за ко на оста ју на сна зи до ис те ка вре ме на на ко ји су за кљу -
че ни.”.

Члан 23.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-2019/11 Пред сјед ник
15. де цем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

60

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 31. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 5. став
2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011.
го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/11,
52/11 и 116/11), Од лу ке о из мје ни Од лу ке o рас по ре ду
сред ста ва за фи нан си ра ње ра да пред став ни шта ва Ре пу -
бли ке Срп ске у ино стран ству за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Српске”, број 125/11), Вла да Ре пу бли -
ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. децембра 2011. го ди не,
д о н и ј е  л а ј е

ОД  Л У  К У

О РАС ПО РЕ ДУ ПРЕ О СТА ЛИХ СРЕД СТА ВА 
ПРЕД СТАВ НИ ШТВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У 

РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ ЗA 2011. ГО ДИ НУ

I

Пред став ни штву Ре пу бли ке Срп ске у Ре пу бли ци Ср би -
ји, са сје ди штем у Бе о гра ду (у да љем тек сту: Пред став ни -
штво), рас по ре ђу ју се сред ства са по зи ци је 482100 - транс-
фери пред став ни штви ма Ре пу бли ке Срп ске у ино стран -
ству, за пе ри од 1. јануар - 31. децембар 2011. го ди не, у
окви ру Ми ни стар ства за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну
са рад њу (ор га ни за ци о ни код 2159), у из но су од 149.141,00
КМ, ра ди оства ри ва ња ре дов не дје лат но сти.

II

Шеф Пред став ни штва ду жан је да Ми ни стар ству за
еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са рад њу под не се, уз ре ле -
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