
ж) ате сте за опре му ко ја под ли је же ате сти ра њу,

з) спи сак рад ни ка ко ји ће уче ство ва ти у из во ђе њу ДДД
мје ра и дру гих по сло ва при ко ји ма не по сред но ру ку ју би -
о ци ди ма или опа сним хе ми ка ли ја ма и

и) до каз о упла ти так се и тро шко ва по ступ ка.

Члан 15.

По сту пак из да ва ња Рје ше ња из чла на 14. овог пра вил -
ни ка спро во ди се у скла ду са про це ду ром про пи са ном За -
ко н о би о ци ди ма.

Члан 16.

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: 11/07-020-41/10
15. октобра 2010. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

1917

На основу члана 48а. став 3. За ко на о по љо при вред ним
за дру га ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, бр. 73/08 и 106/09) 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 и 74/10), уз са гла сност Вла де Ре пу -
бли ке Срп ске, 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 УСЛО ВИ МА И НА ЧИ НУ ДА ВА ЊА У ЗА КУП 
НЕ ПО КРЕТ НО СТИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИМ ЗА ДРУ ГА МА 

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви ко је мо ра ју
испу ња ва ти по љо при вред не за дру ге (у да љем тек сту: за -
дру ге) за уче шће у по ступ ку до дје ле у за куп не по крет но -
сти, ро ко ви за ку па, по сту пак да ва ња у за куп, са др жи на
уго во ра о за ку пу и пре ста нак ње го вог ва же ња.

Члан 2.

Не по крет но сти у сво ји ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве
да ју се у за куп за дру га ма на ко ри шће ње пу тем јав ног огла -
са, при ба вља њем пи са них по ну да.

Члан 3.

(1) Од лу ку о рас пи си ва њу јав ног огла са за за куп не по -
крет но сти у сво ји ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве до но си
скуп шти на гра да, од но сно оп шти не, на при је длог гра до на -
чел ни ка, од но сно на чел ни ка оп шти не.

(2) Од лу ка из ста ва 1. овог чла на са др жи:

a) по дат ке о не по крет но сти ма ко је се да ју у за куп,

б) пе ри од на ко ји се не по крет но сти да ју у за куп,

в) ми ни мал ну по чет ну ци је ну за за куп не по крет но сти
(зе мљи шта, обје ка та),

г) бо до ва не кри те ри ју ме за по слов ни план и

д) дру ге усло ве ко ји се од но се на да ва ње у за куп не по -
крет но сти. 

Члан 4.

(1) Јав ни оглас о да ва њу у за куп не по крет но сти об ја -
вљу је се у днев ном ли сту ко ји је до сту пан на те ри то ри ји
ци је ле Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Oглас о да ва њу у за куп не по крет но сти исто вре ме но
се ис ти че и на огла сној та бли гра да, од но сно оп шти не и
мје сних за јед ни ца.

(3) Рок за под но ше ње по ну да на об ја вље ни кон курс не
мо же би ти кра ћи од 15 да на од да на об ја вљи ва ња.

Члан 5.

Јав ни оглас о да ва њу у за куп не по крет но сти са др жи:

а) број и да тум јав ног огла са,

б) пред мет огла са – по дат ке о не по крет но сти ко је се да -
ју у за куп (по дат ке из зе мљи шне књи ге, од но сно ка та стра),

в) пра во уче шћа на огла су,

г) по треб ну до ку мен та ци ју,

д) пе ри од на ко ји се не по крет но сти да ју у за куп,

ђ) по чет ну за куп ни ну по љо при вред ног зе мљи шта, пре -
ма ци је ни у Та бе ли 1, ко ја се на ла зи у При ло гу овог пра -
вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио,

е) по чет ну за куп ни ну за објек те ко ју од ре ђу је скуп шти -
на гра да, од но сно оп шти не, на осно ву по да та ка По ре ске
упра ве о тр жи шној ври јед но сти пре ма фор му ли у Та бе ли
2, ко ја се на ла зи у При ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов
са став ни дио,

ж) на чин и усло ве пла ћа ња за куп ни не,

з) ври је ме и на чин уво ђе ња у по сјед,

и) рок до ко јег се при ма ју пи са не по ну де, 

ј) ври је ме и мје сто отва ра ња по ну да,

к) на чин по ла га ња де по зи та, ко ји из но си 10% од јед но -
го ди шње за куп ни не,

л) кри те ри ју ме на осно ву ко јих ће би ти иза бран и про -
гла шен нај по вољ ни ји по ну ђач,

љ) на по ме ну да се по ну де мо ра ју до ста ви ти у за тво ре -
ној ко вер ти са озна ком: “НЕ ОТВА РА ТИ –  ПО НУ ДА ЗА
ЈАВ НИ ОГЛАС ЗА ЗА КУП НЕ ПО КРЕТ НО СТИ” и

м) на по ме не да се не пот пу не и не бла го вре ме не по ну де
не ће раз ма тра ти.

Члан 6.

(1) По ну де из чла на 2. овог пра вил ни ка под но се се не -
по сред но или пре по ру че ном по шиљ ком пу тем по ште у за -
тво ре ним ко вер та ма са име ном по ну ђа ча.

(2) Уз по ну ду се при ла же до ку мен та ци ја пред ви ђе на
јав ним огла сом.

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

Члан 7.

По сту пак до дје ле у за куп не по крет но сти 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 по ну да.

Члан 8.

По сту пак до дје ле у за куп не по крет но сти из чла на 5.
овог пра вил ни ка спро во ди Ко ми си ја за да ва ње у за куп не -
по крет но сти (у да љем тек сту: Ко ми си ја) ко ју фор ми ра
скуп шти на гра да, од но сно оп шти не на чи јем под руч ју се
на ла зи не крет ни на ко ја се да је у за куп.

Члан 9.

(1) Ко ми си ја се са сто ји од пет чла но ва, од ко јих су два
пред став ни ка гра да, од но сно оп шти не на чи јој те ри то ри ји
се не по крет ност да је у за куп, је дан пред став ник удру же ња
по љо при вред них про из во ђа ча, од но сно гра ђа на, је дан
пред став ник По љо при вред ног за дру жног са ве за и је дан
пред став ник Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-
прав не по сло ве.

(2) За чла но ве Ко ми си је мо гу би ти име но ва ни: ди пло -
ми ра ни ин же њер по љо при вре де, ди пло ми ра ни еко но ми -
ста, ди пло ми ра ни прав ник и ге о ме тар.

Члан 10.

(1) Пред сјед ни ка Kомисије би ра ју чла но ви Ко ми си је из
свог са ста ва.

(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 11.

(1) За да так Ко ми си је је да:

а) раз ма тра при спје ле по ну де и утвр ђу је да ли су под -
не се не бла го вре ме но,

б) утвр ђу је да ли су уз по ну ду до ста вље ни сви тра же ни
до ка зи о ис пу ња ва њу усло ва из јав ног огла са,
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в) од ба цу је све не бла го вре ме не и не пот пу не по ну де,

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

д) под но си о ци ма по ну да до ста вља ранг-ли сту са нај по -
вољ ни јим по ну да ма уз обра зло же ње.

(2) Ранг-ли сту из ста ва 1. тач ка д) овог чла на пот пи су -
је пред сјед ник Ко ми си је.

Члан 12.

(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 тре ба да са др жи: ток сјед ни це, да тум и
ври је ме одр жа ва ња, спи сак уче сни ка, при мјед бе, обра зло -
же ње, де та љан на чин утвр ђи ва ња ранг-ли сте са при је дло -
гом нај по вољ ни јег по ну ђа ча и пот пи се чла но ва Ко ми си је.

Члан 13.

(1) На дан од ре ђен у јав ном огла су о да ва њу у за куп не -
по крет но сти Ко ми си ја отва ра по ну де оним ре дом ко јим су
до ста вља не и исто вре ме но утвр ђу је 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 -
но сно њи хо ви пу но моћ ни ци ко ји прет ход но пре зен ту ју пу -
но моћ овје ре ну код над ле жног ор га на.

(3) По ну ђа чи ма чи је по ну де ни су при хва ће не као нај -
по вољ ни је, од но сно чи је су по ну де не бла го вре ме не, не пот -
пу не или ни су у скла ду са јав ним огла сом вр ши се по врат
де по зи та за за куп не по крет но сти.

Члан 14.

(1) Ко ми си ја раз ма тра по ну де ко је су бла го вре ме не,
пот пу не и ко је ис пу ња ва ју кри те ри ју ме про пи са не јав ним
огла сом. 

(2) Раз ма тра ње при спје лих по ну да вр ши се се на осно -
ву бо до ва ња по ну де по ну ђа ча.

(3) 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.

Члан 15.  

(1) Оп шти усло ви ко је мо ра ис пу ња ва ти за дру га да би
уче ство ва ла у по ступ ку до дје ле не по крет но сти јесу да јој
је сје ди ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске и да је ор га -
ни зо ва на у скла ду са За ко ном о по љо при вред ним за дру га -
ма (у да љем тек сту: За кон).

(2) У по ступ ку до дје ле не по крет но сти не мо гу уче ство -
ва ти за дру ге:

а) ко је не оба вља ју ре ги стро ва ну дје лат ност ду же од
јед не го ди не и

б) ко је су у пред сте чај ном и у сте чај ном по ступ ку.

Члан 16.

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

а) по сло ва ње за дру ге – би ланс ста ња и успје ха,

б) по слов ни план о ак тив но сти ма за дру ге ко ји до при -
но си раз во ју за дру ге и ко ри шће њу не по крет но сти, 

в) овла шће но ко ри шће ње не по крет но сти у прет ход ном
пе ри о ду,

г) број за дру га ра у за дру зи,

д) ми шље ње за дру жне ре ви зи је,

ђ) по ну ђе на за куп ни на и

е) број за по сле них у за дру зи.

Члан 17.

По сло ва ње за дру ге – би ланс ста ња и успје ха бо ду је се
на сље де ћи на чин:

а) не га тив но по сло ва ње ..................................0 бо до ва,

б) по зи тив но по сло ва ње са оства ре ном 
до би ти до 10.000,00 КМ......................................2 бо да,

в) по зи тив но по сло ва ње са оства ре ном 
до би ти од 10.000,00 до 20.000,00 КМ ...........5 бо до ва, 

г) по зи тив но по сло ва ње са оства ре ном 
до би ти од 20.000,00 до 30.000,00 КМ..........8 бо до ва и 

д) по зи тив но по сло ва ње са оства ре ном 
до би ти пре ко 30.000,00 КМ...........................10 бо до ва.

Члан 18.

(1) По слов ни план о ак тив но сти ма за дру ге ко ји до при -
но си раз во ју за дру ге и план и про грам ко ри шће ња не по -
крет но сти бо ду је се на при је длог је ди ни це ло кал не са мо -
упра ве у ра спо ну од 5 до 10 бо до ва.

(2) Кри те ри ју ми бо до ва ња из ста ва 1. овог чла на утвр -
ђу ју се од лу ком о рас пи си ва њу кон кур са из чла на 3. овог
пра вил ни ка.

Члан 19.

За дру ге ко је су би ле овла шће ни ко ри сни ци не по крет -
но сти у прет ход ном пе ри о ду бо ду ју се за ви сно од ду жи не
вре ме на ко ри шће ња на сље де ћи на чин:

а) ко ри шће ње не по крет но сти до 
пет го ди на ........................................................ 5 бо до ва,

б) ко ри шће ње не по крет но сти 
до 10 го ди на................................................. 15 бо до ва и

в) ко ри шће ње не по крет но сти пре ко 
10 го ди на ........................................................20 бо до ва.

Члан 20.

Број за дру га ра у за дру зи бо ду је се на сље де ћи на чин:

а) 5 до 10 за дру га ра .........................................5 бодoва,

б) од 11 до 20 за дру га ра ............................. 15 бо до ва и

в) пре ко 20 за дру га ра .....................................20 бо до ва.

Члан 21.

Ми шље ње за дру жне ре ви зи је бо ду је се на сље де ћи на -
чин:

а) не га тив но ми шље ње ....................................0 бо до ва,

б) ми шље ње са ре зер вом ............................ 5 бо до ва и

в) по зи тив но ми шље ње .................................10 бо до ва.

Члан 22.

(1) По ну ђе на ци је на бо ду је се та ко што се из нос по ну -
ђе не ци је не за пред мет ну не по крет ност по ди је ли са по чет -
ном ци је ном про пи са ном овим пра вил ни ком и од лу ком
скуп шти не гра да, од но сно оп шти не и до би је на ври јед ност
мно жи се ко е фи ци јен том ко рек ци је 2,5.

(2) Мак си ма лан број бо до ва ко ји се мо же до би ти за по -
ну ђе ну ци је ну из ста ва 1. овог чла на је 10 бо до ва.

Члан 23.

Број за по сле них рад ни ка у за дру зи на нео д ре ђе но
врије ме бо ду је се на сље де ћи на чин:

а) до пет за по сле них ...................................... 5 бо до ва,

б) од пет до 10 за по сле них............................10 бо до ва,

в) од 11 до 15 за по сле них ......................... 15 бо до ва и

г) пре ко 15 за по сле них .................................20 бо до ва.

Члан 24.

По ну ђа чи ко ји не до ста ве до ка зе ко ји ма се утвр ђу је
испу ње ност кри те ри ју ма из чла на 16. не ће се бо до ва ти по
том кри те ри ју му. 

Члан 25.

(1) Ко ми си ја, у скла ду са усло ви ма јав ног огла са и бо -
дов ном ли стом, утвр ђу је ранг-ли сту са нај по вољ ни јим по -
ну да ма и до ста вља је гра до на чел ни ку, од но сно на чел ни ку
оп шти не и по ну ђа чи ма.

(2) По ну ђа чи мо гу под ни је ти при го вор на по сту пак до -
дје ле у за куп не по крет но сти.

(3) При го вор из ста ва 2. овог чла на под но си се гра до на -
чел ни ку, од но сно на чел ни ку оп шти не у ро ку од осам да на
од да на при је ма ранг-ли сте са нај по вољ ни јим по ну ђа чи ма.

(4) На кон раз ма тра ња до ста вље них при го во ра гра до на -
чел ник, од но сно на чел ник оп шти не утвр ђу је ко нач ну ранг-
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ли сту нај по вољ ни јих по ну да за да ва ње у за куп и до ста вља
је свим по ну ђа чи ма. 

(5) На при је длог Ко ми си је гра до на чел ник, од но сно на -
чел ник оп шти не до ста вља на црт од лу ке о из бо ру нај по -
вољ ни јег по ну ђа ча о до дје ли не по крет но сти у за куп на са -
гла сност Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во до -
при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) за јед но са за пи -
сни ком Ко ми си је.

(6) Скуп шти на гра да, од но сно оп шти не до но си од лу ку
о да ва њу у за куп не по крет но сти нај по вољ ни јем по ну ђа чу,
уз прет ход но до би је ну са гла сност Ми ни стар ства.

Члан 26.

(1) На осно ву од лу ке скуп шти не гра да, од но сно оп шти -
не, гра до на чел ник, од но сно на чел ник оп шти не и иза бра ни
по ну ђач за кљу чу ју уго вор о за ку пу.

(2) Ако иза бра ни по ну ђач из ста ва 1. овог чла на од у ста -
не од по ну ђе ног за кљу че ња уго во ра о за ку пу не вра ћа му
се по ло же ни де по зит, а уго вор се за кљу чу је са по ну ђа чем
ко ји је сље де ћи на ранг-ли сти.

(3) При је за кљу че ња уго во ра иза бра ни по ну ђач упла -
ћу је 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 из нос упла ће ног де по -
зи та, а оста ле го ди шње за куп ни не упла ћу је 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.

(4) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве до ста вља по је дан при -
мје рак за кљу че ног уго во ра о за ку пу над ле жном су ду за во -
ђе ње зе мљи шне књи ге, ка та стру не крет ни на и Ми ни стар -
ству у ро ку од се дам да на од да на за кљу чи ва ња уго во ра.

(5) На осно ву за кљу че ног уго во ра о за ку пу, за ку по -
прим ца у по сјед непoкретн ости уво ди је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве.

Члан 27.

У слу ча ју не у спје лог по ступ ка до дје ле у за куп не по -
крет но сти по сту пак се по на вља до ко нач ног да ва ња у за -
куп не по крет но сти, у скла ду са овим пра вил ни ком.

Члан 28.

Уго вор о за ку пу не по крет но сти са др жи оба ве зно
одред бе ко је се од но се на:

а) по дат ке о уго вор ним стра на ма,

б) по дат ке из зе мљи шне књи ге, од но сно ка та стра не по -
крет но сти,

в) ври је ме тра ја ња за ку па,

г) ви си ну и рoк пла ћа ња за куп ни не,

д) опис и ври јед ност обје ка та, уре ђа ја и за са да, те на -
чин њи хо вог одр жа ва ња,

ђ) ври је ме амор ти за ци је не по крет но сти,

е) пра ва и оба ве зе за ку по прим ца,

ж) на мје ну ко ри шће ња за ку пље не не по крет но сти,

з) раз ло ге за от каз уго во ра и

и) раз ло ге за пре ста нак уго во ра.

Члан 29.

(1) Уго вор о за ку пу не по крет но сти у сво ји ни је ди ни ца
ло кал не са мо у пра ве мо же пре ста ти:

а) ис те ком вре ме на на ко је је за кљу чен;

б) спо ра зум ним рас ки дом;

в) ако се про мије ни на мје на не по крет но сти на осно ву
план ских ака та;

г) ако се не по крет ност не ко ри сти или ко ри сти су прот -
но од ред ба ма за кљу че ног уго во ра и

д) от ка зом уго во ра о за ку пу од стра не за ку по да ва ца у
слу ча ју ако за ку по при мац:

1) не пла ти за куп ни ну,

2) не ко ри сти не по крет ност као до бар до ма ћин,

3) ко ри сти не по крет ност су прот но од ред ба ма за кљу че -
ног уго во ра,

4) не ко ри сти не по крет ност,

5) да је не по крет ност у под за куп или омо гу ћа ва дру гим
прав ним ли ци ма, пред у зет ни ци ма и фи зич ким ли ци ма да
на би ло ко ји на чин ко ри сте не по крет ност за ку по дав ца,

6) про тив но одо бре њу за ку по дав ца, из вр ши ин ве сти -
ци о не ра до ве на не по крет но сти ма ко ји пре ла зе гра ни це
уобичајенoг рас по ла га ња или про ми је ни на мје ну ко ри шће -
ња не по крет но сти,

7) оба вља ак тив но сти су прот но за кон ским про пи си ма
о за шти ти при ро де или рад ње ко је има ју не га ти ван ути цај
на бо гат ство или ста ње при род ног под руч ја, те ако на би ло
ко ји на чин угро жа ва оп ста нак при род них ври јед но сти и

8) поч не да ко ри сти не по крет но сти су прот но од ред ба -
ма уго во ра, За ко на и За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. т. в) и г) овог чла на, за ку по при -
мац у ро ку од шест мје се ци од да на пре стан ка уго во ра о за -
ку пу пре да је не по крет ност је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве.

(3) Уго вор о за ку пу мо же се об но ви ти за исти пе ри од,
ако за ку по при мац уред но ис пу ња ва оба ве зе из уго во ра и же -
ли да на ста ви рад на не по крет но сти ма ко је је до био у за куп.

Члан 30.

На од но се и слу ча је ве ко ји ни су уре ђе ни овим пра вил -
ни ком при мје њу ју се од ред бе За ко на о по љо при вред ном
зе мљи шту, ко је се од но се на за куп по љо при вред ног зе -
мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 31.

(1) Jединица ло кал не са мо у пра ве во ди еви ден ци ју не -
по крет но сти ко је су пре не се не на је ди ни цу ло кал не са мо -
упра ве, а ко ја са др жи сље де ће по дат ке:

а) ред ни број, 

б) вр сту не по крет но сти (зе мљи ште, обје кат), 

в) на зив КО, 

г) број ЗК уло шка,

д) број ПЛ/ЛН, 

ђ) број пар це ле (основ ни или под број),

е) на зив пар це ле,

ж) кул ту ру/на чин ко ри шће ња, 

з) кла су, 

и) по вр ши ну пар це ле/објек та у м2,

ј) за ку пље ну/не за ку пље ну не по крет ност (да/не): 

к) на зив за куп ца и ЈИБ,

л) на мје ну ко ри шће ња, 

љ) пе ри од за ку па (од–до) и

м) уку пан го ди шњи из нос за куп ни не. 

(2) Еви ден ци ју из ста ва 1. овог чла на је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве во ди у елек трон ском об ли ку у Ac cess или Ex -
cel про гра му у Та бе ли 3, ко ја се на ла зи у При ло гу овог пра -
вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

(3) Jединица ло кал не са мо у пра ве до ста вља Ми ни стар -
ству по дат ке из еви ден ци је по пу ње не у Та бе ли 3, у ро ку од
15 да на од да на упи са не по крет но сти у еви ден ци ју и у ро -
ку од 15 да на од да на про мје не по да та ка у еви ден ци ји, у
штам па ној и елек трон ској фор ми на e-mail Ми ни стар ства
(Та бе ла је до ступ на на веб-сај ту Ми ни стар ства).

(4) На осно ву по да та ка из еви ден ци је из ста ва 1. овог
чла на, Ми ни стар ство во ди Ре ги стар не по крет но сти ко је су
пре не се не на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ко ји са др жи
по дат ке из ста ва 1. овог чла на.

Члан 32.

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: 01-33-20304/10
5. новембра 2010. године Министар,
Бања Лука Др Ра ди во је Бра тић, с.р.
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