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Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-

прав не по сло ве

На осно ву чла на 348. За ко на о ствар ним пра ви ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 124/08, 58/09
и 95/11) и чла на 86. ст. 2. и 3. 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 и 86/10), ди рек тор Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и
имо вин ско-прав не по сло ве  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПО СТУП КУ ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА РАС ПО ЛА ГА ЊЕ

НЕ ПО КРЕТ НО СТИ МА У СВО ЈИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ 

СРП СКЕ И ЈЕ ДИ НИ ЦА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се по сту пак јав ног кон -
кур са за рас по ла га ње не по крет но сти ма у сво ји ни Ре пу бли -
ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.
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Члан 2.

Под рас по ла га њем у сми слу За ко на о ствар ним пра ви -
ма (у да љем тек сту: За кон) под ра зу ми је ва се про да ја, од но -
сно оп те ре ће ње пра вом гра ђе ња не по крет но сти у сво ји ни
Ре пу бли ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Члан 3.

(1) У скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка по сту па ју
Ре пу бли ка Срп ска и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве при ли -
ком про да је, од но сно оп те ре ће ња пра вом гра ђе ња не по -
крет но сти у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, по од ред ба ма овог
пра вил ни ка по сту па, при ли ком про да је, од но сно оп те ре ће -
ња пра вом гра ђе ња не по крет но сти, и прав но ли це ко је је
сте кло пра во сво ји не на тим не по крет но сти ма у скла ду са
чла ном 324. ст. 1. и 2. За ко на.

Члан 4.

Про да ја, од но сно оп те ре ће ње пра вом гра ђе ња не по -
крет но сти у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве вр ши се усме ним јав ним над ме та њем – ли ци -
та ци јом (у да љем тек сту: ли ци та ци ја).

Члан 5.

Од лу ку о на чи ну и усло ви ма про да је, од но сно оп те ре -
ће ња пра вом гра ђе ња не по крет но сти у сво ји ни:

a) Ре пу бли ке Срп ске до но си Вла да Ре пу бли ке Срп ске,

б) је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве до но си скуп шти на је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на при је длог на чел ни ка оп -
шти не, од но сно гра до на чел ни ка гра да и

в) прав ног ли ца из чла на 324. став 2. За ко на до но си ор -
ган упра вља ња, на при је длог ди рек то ра тог прав ног ли ца.

Члан 6.

Од лу ку о на чи ну и усло ви ма про да је, од но сно оп те ре -
ће ња пра вом гра ђе ња не по крет но сти не по сред ном по год -
бом, или за мје не не по крет но сти, у скла ду са чла ном 348.
ст. 3. и 4. За ко на, за не по крет но сти ко је су у сво ји ни:

а) Ре пу бли ке Срп ске до но си Вла да Ре пу бли ке Срп ске,

б) је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве до но си скуп шти на је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, на при је длог на чел ни ка оп -
шти не, од но сно гра до на чел ни ка гра да и

в) прав ног ли ца из чла на 324. став 2. За ко на до но си ор -
ган упра вља ња, на при је длог ди рек то ра тог прав ног ли ца.

Члан 7.

Усло ви про да је са др же:

а) по дат ке о не по крет но сти ко ја је пред мет про да је
(вла снич ко и по сје дов но ста ње, ко пи ја ка та стар ског пла на
и од го ва ра ју ћа ур ба ни стич ка до ку мен та ци ја, од но сно дру -
ги по да ци),

б) по чет ну про дај ну ци је ну не по крет но сти, ко ја не мо -
же би ти ни жа од тр жи шне ври јед но сти,

в) на чин по ла га ња ка у ци је, ко ја из но си 10% од по чет не
ци је не не по крет но сти, с тим што тај из нос не мо же би ти
ни жи од 1.000 КМ, ни ти ви ши од 50.000 КМ,

г) на чин и усло ве пла ћа ња ку по про дај не ци је не и

д) ври је ме и на чин пре да је не по крет но сти у по сјед куп -
цу.

Члан 8.

Усло ви оп те ре ће ња пра вом гра ђе ња са др же:

а) по дат ке о не по крет но сти ко ја је пред мет оп те ре ће ња
пра вом гра ђе ња (вла снич ко и по сје дов но ста ње, ко пи ја ка -
та стар ског пла на и од го ва ра ју ћа ур ба ни стич ка до ку мен та -
ци ја, од но сно дру ги по да ци),

б) по чет ну ци је ну мје сеч не за куп ни не не по крет но сти
ко ја је пред мет оп те ре ће ња пра вом гра ђе ња, а та ци је на не
мо же би ти ни жа од про сјеч не мје сеч не за куп ни не за та кву
не по крет ност,

в) на чин по ла га ња ка у ци је, чи ји из нос не мо же би ти
ни жи од 500 КМ, ни ти ви ши од 10.000 КМ,

г) на чин и усло ве пла ћа ња мје сеч не за куп ни не и

д) ври је ме и на чин пре да је не по крет но сти оп те ре ће не
пра вом гра ђе ња у по сјед но си о цу тог пра ва.

Члан 9.

(1) Про да ја, од но сно оп те ре ће ње пра вом гра ђе ња не по -
крет но сти у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве об ја вљу је се пу тем огла са у сред стви ма јав ног
ин фор ми са ња, и то нај ка сни је 15 да на при је да на од ре ђе -
ног за дан ли ци та ци је.

(2) Над ле жни ор ган из чла на 5. овог пра вил ни ка од лу -
чу је у ко јим се сред стви ма јав ног ин фор ми са ња об ја вљу је
оглас о ли ци та ци ји.

(3) При мје рак огла са о ли ци та ци ји исто вре ме но се
исти че на огла сним та бла ма, те се об ја вљу је на ин тер нет
стра ни ци над ле жног ор га на из чла на 5. овог пра вил ни ка.

Члан 10.

Оглас о ли ци та ци ји са др жи:

а) на зив и сје ди ште вла сни ка не по крет но сти ко ја је
пред мет про да је, од но сно пред мет оп те ре ће ња пра вом гра -
ђе ња,

б) усло ве про пи са не чл. 7. и 8. овог пра вил ни ка,

в) дан, час и мје сто одр жа ва ња ли ци та ци је и

г) ври је ме и на чин раз гле да ња не по крет но сти ко ја је
пред мет ли ци та ци је и уви да у до ку мен та ци ју о не по крет -
но сти (вла снич ко и по сје дов но ста ње, ко пи ја ка та стар ског
пла на и од го ва ра ју ћа ур ба ни стич ка до ку мен та ци ја, од но -
сно дру ги по да ци).

Члан 11.

(1) По сту пак ли ци та ци је спро во ди ко ми си ја за спро во -
ђе ње јав ног над ме та ња (у да љем тек сту: Ко ми си ја), ко ју
име ну је над ле жни ор ган из чла на 5. овог пра вил ни ка.

(2) Ко ми си ја се са сто ји од пред сјед ни ка и два чла на, а
сва ки од њих има за мје ни ка.

Члан 12.

(1) Ако не ус пи је пр ва ли ци та ци ја, ли ци та ци ја се по на -
вља.

(2) Ако не ус пи је ни по но вље на ли ци та ци ја, сма тра се
да је јав но над ме та ње без у спје шно.

(3) У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на про да ја, од но сно
оп те ре ће ње пра вом гра ђе ња мо же се из вр ши ти не по сред -
ном по год бом, с тим што ци је на не по крет но сти ко ја се
про да је, од но сно ко ја се оп те ре ћу је пра вом гра ђе ња не мо -
же би ти ни жа од тр жи шне ци је не те не по крет но сти.

Члан 13.

(1) Ли ци та ци ја се одр жа ва у ври је ме и на мје сту ко ји су
од ре ђе ни у огла су о ли ци та ци ји у сред стви ма јав ног ин -
фор ми са ња.

(2) У мје сту у ко јем се одр жа ва ли ци та ци ја све ис пра -
ве и по да ци ко ји се од но се на по сту пак ли ци та ци је да ју се
на увид: вла снич ко и по сје дов но ста ње, ко пи ја ка та стар -
ског пла на и од го ва ра ју ћа ур ба ни стич ка до ку мен та ци ја,
по да ци о ври јед но сти не по крет но сти, од но сно по да ци о
мје сеч ном за ку пу не по крет но сти и дру ги по да ци.

Члан 14.

(1) Ли ци та ци јом ру ко во ди пред сјед ник Ко ми си је, ко ји
прет ход но утвр ђу је да ли су испу ње ни сви усло ви за одр -
жа ва ње ли ци та ци је: огла ша ва ње, утвр ђи ва ње усло ва, по -
тре бан број уче сни ка у ли ци та ци ји, по ло же не ка у ци је, ре -
до сли јед про да је (ако се про да је ви ше не по крет но сти), од -
но сно ре до сли јед не по крет но сти ко је се оп те ре ћу ју пра вом
гра ђе ња, ако их има ви ше, и дру ги усло ви.

(2) При ли ком утвр ђи ва ња бро ја уче сни ка ли ци та ци је
утвр ђу је се ко ја ли ца уче ству ју у сво је име, а ко ја као пу -
но моћ ни ци, од но сно за кон ски за ступ ни ци.

(3) Ли ца ко ја ни су по ло жи ла од ре ђе ну ка у ци ју не уче -
ству ју у ли ци та ци ји.
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(4) Чла но ви Ко ми си је не уче ству ју у по ступ ку ли ци та -
ци је ко ју спро во де, у сво је име или као пу но моћ ни ци.

Члан 15.

(1) Ли ци та ци ја се мо же одр жа ти са мо ако у њој уче -
ству ју нај ма ње два уче сни ка.

(2) Ако се на ли ци та ци ју ја ви са мо је дан уче сник, Ко -
ми си ја мо же при сту пи ти по ступ ку про да је, од но сно оп те -
ре ће ња пра вом гра ђе ња не по крет но сти не по сред ном по -
год бом, под усло вом да ци је на не мо же би ти ни жа од по -
чет не ци је не об ја вље не у огла су о ли ци та ци ји.

Члан 16.

На кон што се утвр ди да су испу ње ни усло ви за одр жа -
ва ње ли ци та ци је пред сјед ник Ко ми си је упо зна је уче сни ке
са на чи ном и по ступ ком ли ци та ци је и по зи ва их да да ју по -
ну де на по чет ну ци је ну, чи ме по чи ње по сту пак над ме та ња.

Члан 17.

(1) Сва ком уче сни ку ври је ди ње го ва по ну да све док се
не да ве ћа по ну да.

(2) Ли ци та ци ја тра је све док се да ју ве ће по ну де.

(3) Уче сни ци ма у ли ци та ци ји, на њи хов за хтјев, мо же
се до зво ли ти кра ћи рок за раз ми шља ње о да љим по ну да ма.

Члан 18.

(1) Ли ци та ци ја се за кљу чу је ако и по сли је дру гог по зи -
ва ни је у ро ку од пет ми ну та да та ве ћа по ну да.

(2) При је за кљу че ња ли ци та ци је пред сјед ник Ко ми си је
још је дан пут по на вља по сљед њу по ну ду, а за тим об ја вљу -
је да је ли ци та ци ја за кљу че на.

Члан 19.

(1) По сли је за кљу че ња ли ци та ци је пред сјед ник Ко ми -
си је упо зна је уче сни ке ли ци та ци је да мо гу од мах на за пи -
сник уло жи ти при го во ре на спро ве де ни по сту пак ли ци та -
ци је (у да љем тек сту: при го вор).

(2) О при го во ру од лу чу је Ко ми си ја.

Члан 20.

При го во ри се мо гу за сни ва ти на сље де ћим раз ло зи ма:

а) да од лу ка овла шће ног ор га на о усло ви ма ли ци та ци -
је ни је у скла ду са чла ном 6, од но сно чла ном 7. овог пра -
вил ни ка,

б) да оглас о ли ци та ци ји не са др жи све по дат ке пред ви -
ђе не у чла ну 9. овог пра вил ни ка,

в) да је по сту пак ли ци та ци је не пра вил но спро ве ден и
да је то има ло бит ног ути ца ја на ста вља ње по ну да и пра -
вил ност по ступ ка ли ци та ци је и

г) да уче сник чи ја је по ну да утвр ђе на као нај по вољ ни -
ја не ма спо соб ност за за кљу че ње уго во ра или сти ца ње
пра ва сво ји не, од но сно пра ва гра ђе ња на не по крет но сти
ко ја је пред мет ли ци та ци је или да лице ко је се по ја вљу је
као за кон ски за ступ ник, од но сно пу но моћ ник не ма про пи -
са но овла шће ње.

Члан 21.

(1) Ако Ко ми си ја уста но ви да су не до ста ци и про пу сти
на ко је при го вор ука зу је та кве при ро де да мо гу би ти од мах
от кло ње ни, до но си од лу ку да се ли ци та ци ја на ста ви по што
се не до ста ци от кло не.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог пра вил ни ка, уче сни ци ма
ли ци та ци је ври је де њи хо ве по ну де, осим ако оне, због да -
ва ња ве ћих по ну да, ни су пре ста ле да ври је де.

Члан 22.

Ако Ко ми си ја уста но ви да уло же ни при го во ри ни су
осно ва ни, за кљу чу је по сту пак ли ци та ци је и 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 и с ко јим уче сни ком ли ци та ци је се за кљу чу је од -
го ва ра ју ћи уго вор у пи са ној фор ми.

Члан 23.

Ако се због при ро де при го во ра не мо же од мах рас пра -
ви ти и од лу чи ти о при го во ру, Ко ми си ја пре ки да по сту пак
ли ци та ци је док се не ри је ши о при го во ру.

Члан 24.

Ако Ко ми си ја утвр ди да је при го вор осно ван, до но си
од лу ку да се у цје ли ни по ни шти по сту пак ли ци та ци је и да
се тај по сту пак по но во спро ве де.

Члан 25.

(1) О по ступ ку ли ци та ци је во ди се за пи сник, у ко ји се
уно се ци је ли ток по ступ ка и све по ну де ста вље не од по је -
ди них уче сни ка, као и ста вље ни при го во ри.

(2) За пи сник пот пи су ју чла но ви Ко ми си је и при сут ни
уче сни ци ли ци та ци је.

(3) По сли је за кљу че ња за пи сни ка о по ступ ку ли ци та -
ци је уче сни ци не мо гу ула га ти при го во ре.

Члан 26.

(1) Са уче сни ком ли ци та ци је чи ја је по ну да утвр ђе на
као нај по вољ ни ја за кљу чу је се од го ва ра ју ћи уго вор у пи са -
ној фор ми.

(2) Ако уче сник ли ци та ци је из ста ва 1. овог чла на од у -
ста не од за кљу че ња уго во ра, гу би пра во на по вра ћај по ло -
же не ка у ци је.

Члан 27.

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”.
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