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Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav

Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/94),  d o n o s i m

U K A Z

O PROGLA[EWU ZAKONA O PRIVATIZACIJI
POSLOVNIH ZGRADA, POSLOVNIH 

PROSTORIJA I GARA@A

Progla{avam Zakon o privatizaciji poslovnih zgra-
da, poslovnih prostorija i gara`a, koji je Narodna
skup{tina Republike Srpske izglasala na Devetnaestoj
sjednici, odr`anoj 13. septembra 2004. godine - a
Zajedni~ka komisija Narodne skup{tine Republike
Srpske i Vije}a naroda Republike Srpske usaglasila
tekst Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada,
poslovnih prostorija i gara`a na sjednici odr`anoj 4.
novembra 2004. godine.

Broj: 01-020-557/04 Predsjednik
5. novembra 2004. godine Republike,
Bawa Luka Dragan ^avi}, s.r.

Z A K O N

O PRIVATIZACIJI POSLOVNIH ZGRADA,
POSLOVNIH PROSTORIJA I GARA@A

^lan 1.
Ovim zakonom ure|uju se uslovi i na~in privati-

zacije poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i gara`a
u dr`avnoj svojini.

Privatizacija se vr{i obaveznom javnom prodajom.

^lan 2.
U smislu ovog zakona:
1. poslovnom zgradom smatra se zgrada namijewena za

vr{ewe poslovnih djelatnosti;
2. poslovnom prostorijom smatra se jedna ili vi{e

prostorija koje, po pravilu, ~ine gra|evinsku cjelinu i
imaju zaseban ulaz, a namijewene su za vr{ewe poslovne
djelatnosti;

3. gara`om se smatra posebni objekat ili prostorija
koja ima zaseban ulaz, a namijewena je za smje{taj jednog
ili vi{e motornih vozila.

^lan 3.
Predmet prodaje po ovom zakonu su poslovne zgrade,

poslovne prostorije i gara`e u dr`avnoj svojini (u
daqem tekstu: nekretnine).

Nekretninama iz stava 1. ovog ~lana smatraju se, u
smislu ovog zakona, nekretnine koje su po zakonu pre{le
iz dru{tvene u dr`avnu svojinu, kao i nekretnine koje su
nakon 25. aprila 1993. godine ste~ene dr`avnim kapi-
talom, ako:

1. se na dan stupawa na snagu ovog zakona ne koriste
neposredno za potrebe nosioca prava raspolagawa, niti
su potrebne nosiocu prava raspolagawa za ostvarivawe
wegovih funkcija, utvr|enih zakonom ili drugim
op{tim aktom donesenim na osnovu zakona;

2. ne podlije`u privatizaciji dr`avnog kapitala u
preduze}ima i bankama po posebnom zakonu;

3. ne podlije`u restituciji po posebnom zakonu.

^lan 4.
Stvarna prava na nekretninama koje koriste za

obavqawe svoje djelatnosti institucije, ustanove i orga-
nizacije ~iji je osniva~ Republika Srpska, grad, odnosno
op{tina (muzej, dom kulture, biblioteka, arhiv,
pozori{te, javne ustanove, javna preduze}a i sl.) prenose
se po ovom zakonu na te institucije, ustanove i organi-
zacije i ne}e se privatizovati.

^lan 5.
Prodaju nekretnina vr{i nosilac prava raspola-

gawa, odnosno op{tina ili grad za nekretnine koje nema-
ju nosioca prava raspolagawa ili je on nepoznat (u
daqem tekstu: prodavac), u roku od dvije godine od dana
stupawa na snagu ovog zakona.

Nekretnine koje se ne prodaju u roku iz stava 1. ovog
~lana prodavac je du`an u daqem roku od 60 dana predati
na upravqawe Fondu stanovawa Republike Srpske, radi
prodaje po odredbama ovog zakona.

^lan 6.
Svi ugovori o zakupu i drugi ugovori i akti o

kori{}ewu nekretnina koje su predmet prodaje prestaju
da va`e na dan stupawa na snagu ovog zakona.

Sva lica koja na osnovu ugovora i akata iz stava 1.
ovog ~lana ili bez pravnog osnova koriste ove nekret-
nine smatraju se privremenim korisnicima.

Privremeni korisnik ima pravo nesmetanog
kori{}ewa nekretnine i obavezu pla}awa zakupnine,
odnosno naknade i drugih tro{kova kori{}ewa do dana
predaje nekretnine u posjed prodavca.

Privremeni korisnik koji je ulo`io sredstva u
izvo|ewe radova, radi stavqawa u funkciju nekretnine,
na osnovu ranije zakqu~enog ugovora sa nosiocem prava
raspolagawa, a koji ne kupi tu nekretninu, ima pravo da
tra`i putem suda povrat ulo`enih sredstava po odredba-
ma zakona koji ure|uje obligacione odnose.

Tu`ba za povrat ulo`enih sredstava iz stava 4. ovog
~lana mo`e se podnijeti nakon izvr{ene prodaje nekret-
nine.

^lan 7.
Nekretnina se prodaje u vi|enom stawu.
Javna prodaja vr{i se pribavqawem pismenih ponu-

da, a neposrednom pogodbom samo onda kada je prodaja
putem pribavqawa pismenih ponuda ostala bezuspje{na.

JP Slu`beni glasnik Republike Srpske,
Bawa Luka, Pave Radana 32A
Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708
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Prodavac je du`an da u pisanoj formi obavijesti
privremenog korisnika o na~inu i vremenu prodaje
nekretnine.

Privremeni korisnik gara`e u sastavu samostalnog
objekta, koji predstavqa jednu posebnu stambenu
jedinicu u wegovom vlasni{tvu, ima pravo pre~e
kupovine te gara`e po po~etnoj cijeni koja ne mo`e biti
ni`a od tr`i{ne cijene utvr|ene prema odredbama ovog
zakona.

Privremeni korisnik koji do dana ogla{avawa javne
prodaje nekretnine nosiocu prava raspolagawa nije
uplatio zaostale zakupnine za kori{}ewe nekretnine na
osnovu postoje}eg ugovora nema pravo pre~e kupovine po
odredbama ovog zakona.

Postupak i rokove javne prodaje nekretnina iz ovog
zakona, kao i u~e{}e u postupku Fonda stanovawa
Republike Srpske i lokalnih zajednica propisuje ured-
bom Vlada Republike Srpske.

^lan 8.
Ugovorena prodajna cijena nekretnine ne mo`e biti

ni`a od wene tr`i{ne vrijednosti u vrijeme zakqu~ewa
ugovora.

Pod tr`i{nom vrijedno{}u nekretnine smatra se
tr`i{na vrijednost utvr|ena po propisima o porezu na
prenos nekretnina i prava.

Ako ugovorena cijena ne dosti`e tr`i{nu vrijednost
nekretnine u vrijeme zakqu~ewa ugovora, ugovor o pro-
daji nekretnine mo`e se poni{titi.

^lan 9.
O prodaji nekretnina zakqu~uje se ugovor u pismenom

obliku, a potpisi ugovornih strana ovjeravaju se kod
nadle`nog suda.

Sud koji vr{i ovjeru potpisa na ugovoru du`an je po
primjerak ugovora dostaviti Republi~kom javnom pravo-
braniocu, op{tini, odnosno gradu i Fondu stanovawa
Republike Srpske.

Republi~ki javni pravobranilac podnosi tu`bu za
poni{tewe ugovora u roku od {est mjeseci od dana
wegovog prijema, ako utvrdi da je ugovorena prodajna
cijena ni`a od tr`i{ne vrijednosti nekretnine.

^lan 10.
Kupac je du`an da uplati ugovorenu prodajnu cijenu

nekretnine u roku utvr|enom ugovorom, a najkasnije na
dan predaje nekretnine u posjed kupca.

Ugovorena prodajna cijena nekretnine upla}uju se
odjednom na posebni ra~un Fonda stanovawa Republike
Srpske, a sredstva se koriste na na~in i za namjene
propisane ~lanom 15. ovog zakona.

Dio ugovorene prodajne cijene nekretnine iz stava 1.
ovog ~lana do iznosa od 60%, kupac mo`e platiti li~nom
ili naslije|enom starom deviznom {tedwom koja je bila
polo`ena kod poslovnih banaka Republike Srpske, ako
zakonom kojim je ure|en postupak izmirewa unutra{weg
duga Republike Srpske nije druga~ije propisano.

^lan 11.
Ugovor o prodaji nekretnine je pravni osnov za sti-

cawe prava svojine i drugih stvarnih prava na nekretni-
ni.

Prava iz stava 1. ovog ~lana sti~u se upisom u
zemqi{nu kwigu, odnosno ulagawem ugovora kod organa
uprave nadle`nog za poslove katastra nekretnina i upi-
som u kwigu ulo`enih ugovora o prodaji poslovnih zgra-
da, poslovnih prostorija i gara`a.

Kupac mo`e izvr{iti upis prava iz stava 1. ovog
~lana na osnovu dokaza da je uplatio ugovorenu prodajnu
cijenu nekretnine.

^lan 12.
Privremeni korisnik du`an je da do dana zakqu~ewa

ugovora o prodaji preda prodavcu nekretninu slobodnu
od lica i stvari.

Ako privremeni korisnik ne preda nekretninu u
roku iz stava 1. ovog ~lana, na zahtjev prodavca, op{tin-
ski, odnosno gradski organ uprave nadle`an za stambeno-
komunalne poslove donije}e rje{ewe o ispra`wewu i
predaji nekretnine u roku od tri dana od dana uru~ewa
rje{ewa.

Protiv rje{ewa iz stava 2. ovog ~lana mo`e se izja-
viti `alba ministarstvu nadle`nom za stambena
pitawa, u roku od tri dana, koja ne zadr`ava izvr{ewe
rje{ewa.

Prilikom prinudnog ispra`wewa nekretnine,
privremenom korisniku se ne obezbje|uje nu`ni smje{taj,
a tro{kove prinudnog ispra`wewa nekretnine snosi
privremeni korisnik.

^lan 13.
Nekretninu slobodnu od lica i stvari prodavac je

du`an predati u posjed kupcu na dan uplate ugovorene
prodajne cijene.

^lan 14.
Ugovor o prodaji nekretnine zakqu~en suprotno

odredbi ~lana 7. stava 2. ovog zakona ni{tavan je.

^lan 15.
Sredstva ostvarena prodajom nekretnina na osnovu

ovog zakona koriste se za namjene propisane ovim
zakonom i Zakonom o Fondu stanovawa Republike
Srpske.

Dio nov~anih sredstava ostvarenih prodajom nekret-
nina na podru~ju op{tine, odnosno grada, u visini
utvr|enoj posebnim programom, koristi se za finansi-
rawe obaveza op{tina, odnosno gradova iz ~l. 53. i 54.
Zakona o privatizaciji dr`avnih stanova (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 11/00, 18/01, 35/01, 47/02,
65/03, 3/04 i 70/04).

Poseban program iz stava 2. ovog ~lana donosi
skup{tina op{tine, odnosno grada, uz prethodnu sagla-
snost ministarstva nadle`nog za stambene poslove.

Preostali dio nov~anih sredstava ostvarenih proda-
jom nekretnina na podru~ju te op{tine, odnosno grada
Fond }e rasporediti prema dinamici pristizawa sred-
stava:

- u visini od 30%, op{tini, odnosno gradu za ure|ewe
gradskog gra|evinskog zemqi{ta,

- u visini od 20%, za rje{avawe trajnog stambenog
pitawa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih
invalida, prema posebnom programu Narodne skup{tine,

- u visini od 30%, za namjene propisane Zakonom o
Fondu stanovawa,

- u visini od 20%, za socijalno zbriwavawe radnika
koji u procesu privatizacije i ste~aja ostanu bez posla.

Op{tine, odnosno gradovi koje su ranije prodale
nekretnine po nekom drugom osnovu, nemaju pravo po
bilo kom osnovu na sredstva iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 16.
Za prodaju nekretnina po odredbama ovog zakona

kupac pla}a porez na prenos nekretnina i prava.

^lan 17.
Prodavci iz ~lana 5. ovog zakona du`ni su u roku od

90 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona dostaviti
Fondu stanovawa Republike Srpske popis svih nekret-
nina koje su predmet prodaje po ovom zakonu sa
prilo`enim ispravama koje su osnov za wihovo
kori{}ewe.
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Fond stanovawa Republike Srpske du`an je da pre-
duzima potrebne mjere za pribavqawe popisa i isprava
iz stava 1. ovog ~lana i da vr{i wihovu kontrolu.

^lan 18.
Vlada Republike Srpske }e donijeti uredbu iz ~lana

7. stav 5. zakona u roku od 60 dana od dana stupawa na
snagu ovog zakona.

Direktor Republi~ke uprava za geodetske i imovin-
sko-pravne poslove donije}e pravilnik o uspostavqawu
i vo|ewu kwige ulo`enih ugovora iz ~lana 11. stava 2.
zakona u roku od 90 dana od dana stupawa na snagu ovog
zakona.

Skup{tina op{tine, odnosno grada donije}e posebni
program iz ~lana 15. stav 2. zakona u roku od {est mjese-
ci od dana stupawa na snagu ovog zakona.

^lan 19.
Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 KM

kazni}e se za prekr{aj:
1. Pravno lice kao prodavac, ako ne sprovede postu-

pak javne prodaje nekretnine u propisanom roku zbog
razloga za koje je odgovoran (~lan 5. u vezi sa ~lanom 7.).

2. Pravno lice kao prodavac ako ne preda Fondu
stanovawa Republike Srpske nekretninu na upravqawe u
roku iz ~lana 5. stav 2. ovog zakona.

3. Pravno lice kao prodavac ako proda nekretninu
po cijeni ni`oj od wene tr`i{ne vrijednosti ili
suprotno odredbama ~lana 8. ovog zakona.

4. Pravno lice kao prodavac koji ne ponudi privre-
menom korisniku kao zakupcu prodaju nekretnine po
osnovu prava pre~e kupovine (~lan 7.).

5. Pravno lice kao privremeni korisnik nekretnine
ako ne preda prodavcu u posjed nekretninu u propisanom
roku (~lan 12.).

6. Pravno lice kao prodavac ako ne dostavi Fondu
stanovawa Republike Srpske popis nekretnina sa
ispravama u propisanom roku (~lan 17.).

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgo-
vorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od
500 do 1.500 KM.

^lan 20.
Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM

kazni}e se fizi~ko lice kao privremeni korisnik
nekretnine ako ne preda prodavcu u posjed nekretninu u
propisanom roku (~lan 12.).

^lan 21.
Poslovi upravqawa i odr`avawa poslovne zgrade

organizuju se prema odredbama Zakona o odr`avawu stam-
benih zgrada (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.
16/02 i 65/03), do dono{ewa posebnog zakona.

^lan 22.
Na dan stupawa na snagu ovog zakona prestaje da va`i

Zakon o upravqawu i gazdovawu poslovnim prostorom u
dr`avnoj svojini (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, br. 15/96, 21/96 i 6/97) kao i sve odluke organa
op{tina ili gradova koje se odnose na prodaju nekretni-
na iz ~lana 3. ovog zakona.

^lan 23.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana

objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-807/04 Predsjednik
4. novembra 2004. godine Narodne skup{tine,
Bawa Luka Du{an Stoji~i}, s.r.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL 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 ИЗ МЈЕ НА МА И 
ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ ПО СЛОВ НИХ

ЗГРА ДА, ПО СЛОВ НИХ ПРО СТО РИ ЈА И ГА РА ЖА

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
при ва ти за ци ји по слов них згра да, по слов них про сто ри ја и
га ра жа, који је Народна скупштина Републике Српске
усво ји ла на Тридесет осмој сједници, одржаној 6., 7. и 8.
јула 2010. године - а Вијеће народа 16. јула 2010. године,
потврдило да усвојеним Законом о о измјенама и допунама
Закона о при ва ти за ци ји по слов них згра да, по слов них про -
сто ри ја и га ра жа није угрожен витални национални инте-
рес конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-845/10 Пред сјед ник
22. јула 2010. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Академик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 71 23.07.2010.



З А  КО Н

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

ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ ПО СЛОВ НИХ ЗГРА ДА, ПО СЛОВ НИХ

ПРО СТО РИ ЈА И ГА РА ЖА

Члан 1.

У За ко ну о при ва ти за ци ји по слов них згра да, по слов -
них про сто ри ја и га ра жа (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 98/04) члан 5. ми је ња се и гла си:

“Про да ју не крет ни на вр ши но си лац пра ва рас по ла га -
ња, од но сно оп шти на или град за не крет ни не ко је не ма ју
но си о ца пра ва рас по ла га ња или је он не по знат (у да љем
тек сту: про да вац).”.

Члан 2.

Члан 7. став 4. ми је ња се и гла си:

“При вре ме ни ко ри сник га ра же, ко ја је функ ци о нал но
по ве за на са ста ном у ње го вом вла сни штву или је са став ни
дио објек та у ко јем је он ета жни вла сник ста на, има пра во
пре че ку по ви не те га ра же, по по чет ној ци је ни, ко ја не мо -
же би ти ни жа од тр жи шне ци је не, утвр ђе не пре ма од ред ба -
ма овог за ко на.”.

Став 5. бри ше се.

У ста ву 6. ри је чи: “као и уче шће у по ступ ку Фон да ста -
но ва ња Ре пу бли ке Срп ске и ло кал них за јед ни ца”, бри шу
се.

Члан 3.

Члан 9. ми је ња се и гла си:

“О про да ји не крет ни на за кљу чу је се уго вор у пи са ном
об ли ку, а пот пи си уго вор них стра на овје ра ва ју се код но та -
ра.

Но тар ко ји вр ши овје ру пот пи са на уго во ру ду жан је по
при мје рак уго во ра до ста ви ти Пра во бра ни ла штву Ре пу бли -
ке Срп ске, оп шти ни, од но сно гра ду.

Пра во бра ни ла штво Ре пу бли ке Срп ске под но си ту жбу
за по ни ште ње уго во ра у ро ку од шест мје се ци од да на ње -
го вог при је ма, ако утвр ди да је уго во ре на про дај на ци је на
ни жа од тр жи шне ври јед но сти не крет ни не.”.

Члан 4.

Члан 10. став 2. ми је ња се и гла си:

“Уго во ре на про дај на ци је на не крет ни не упла ћу је се у
ци је ло сти на ра чун про дав ца.”.

Став 3. бри ше се.

Члан 5.

У чла ну 13. ри је чи: “на дан”, за мје њу ју се ри је чи ма:
“нај ка сни је у ро ку од 30 да на од”.

Члан 6.

Члан 15. ми је ња се и гла си:

“Нов ча на сред ства оства ре на про да јом не крет ни на на
под руч ју оп шти не, од но сно гра да ко ри сти ће се за:

1. фи нан си ра ње оба ве за оп шти не, од но сно гра да из чл.
55. и 56. За ко на о при ва ти за ци ји др жав них ста но ва - Пре -
чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 72/07, 59/08 и 58/09),

2. уре ђе ње град ског гра ђе вин ског зе мљи шта,

3. за трај но рје ша ва ње стам бе ног пи та ња по ро ди ца по -
ги ну лих бо ра ца и рат них вој них ин ва ли да.

У слу ча је ви ма из ста ва 1. тач ка 3. овог чла на до но си се
по се бан про грам од стра не скуп шти не оп шти не, од но сно
гра да на чи јем под руч ју се на ла зи не крет ни на.”.

Члан 7.

Члан 17. бри ше се.

Члан 8.

Члан 19. ми је ња се и гла си:

“Нов ча ном ка зном у из но су од 3.000,00 КМ до
15.000,00 КМ ка зни ће се за пре кр шај:

1. прав но ли це, као про да вац, ако не спро ве де по сту пак
јав не про да је не крет ни на због раз ло га за ко је је од го во ран,

2. прав но ли це, као про да вац, ако про да не крет ни ну по
ци је ни ни жој од ње не тр жи шне ври јед но сти или су прот но
од ред ба ма чла на 8. За ко на,

3. прав но ли це, као при вре ме ни ко ри сник не крет ни не,
ако не пре да про дав цу у по сјед не крет ни ну у про пи са ном
ро ку из чла на 12. За ко на.

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 у из но су од
500,00 КМ до 1.500,00 КМ.”.

Члан 9.

По сли је чла на 21. до да је се члан 21а. ко ји гла си:

“Члан 21а.

У ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко -
на, Вла да ће ускла ди ти Уред бу о по ступ ку јав не про да је
по слов них згра да, по слов них про сто ри ја и га ра жа у др -
жав ној сво ји ни (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 3/05) са од ред ба ма овог за ко на.”.

Члан 10.

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: 01-965/10 Предсједник
7. јула 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тачка 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 ДО ПУ НИ ЗА КО НА О 
ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ ПО СЛОВ НИХ ЗГРА ДА, ПО СЛОВ НИХ

ПРО СТО РИ ЈА И ГА РА ЖА

Про гла ша вам За кон о до пу ни За ко на о при ва ти за ци ји
по слов них згра да, по слов них про сто ри ја и га ра жа, ко ји је
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Ше сна -
е стој сјед ни ци, одр жа ној 14. мар та 2012. го ди не, а Ви је ће
на ро да 22. мар та 2012. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним
За ко ном о до пу ни За ко на о при ва ти за ци ји по слов них згра -
да, по слов них про сто ри ја и га ра жа 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: 01-020-905/12 Пред сјед ник
23. мар та 2012. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ДО ПУ НИ ЗА КО НА О ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ ПО СЛОВ НИХ
ЗГРА ДА, ПО СЛОВ НИХ ПРО СТО РИ ЈА И ГА РА ЖА

Члан 1.

У За ко ну о при ва ти за ци ји по слов них згра да, по слов -
них про сто ри ја и га ра жа (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 98/04 и 71/10) у чла ну 10. по сли је ста ва 2. до -
да је се но ви став 3, ко ји гла си:

“Ку пац из ста ва 1. овог чла на мо же уго во ре ну про дај ну
ци је ну не крет ни не пла ти ти у ци је ло сти или у јед ном ди је -
лу и об ве зни ца ма Ре пу бли ке Срп ске, ко је се ис пла ћу ју као
на кна да за не ма те ри јал ну ште ту на ста лу у пе ри о ду рат них
деј ста ва од 20. ма ја 1992. го ди не до 19. ју на 1996. го ди не,
а ко је гла се на име куп ца или чла на ње го вог по ро дич ног
до ма ћин ства, сте че них еми си јом а не тр го ва њем на Ба ња -
луч кој бер зи.”.

Члан 2.

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: 01-357/12 Пред сјед ник
14. мартa 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net

Понедјељак, 2. април 2012. године
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Volksbank a.д. Бања Лука
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UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 
ПРИВАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРИЈА И ГАРАЖА

Проглашавам Закон о измјенама Закона о приватиза-
цији пословних зграда, пословних просторија и гаража, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила 
на Двадесет деветој сједници, одржаној 18. јула 2013. го-
дине, а Вијеће народа 29. јула 2013. године констатовало 
да усвојеним Законом о измјенама Закона о приватизацији 
пословних зграда, пословних просторија и гаража није уг-
рожен витални национални интерес ни једног конститути-
вног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2428/13 Предсједник
1. августа 2013. године Републике,
Бања Лука  Mилорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И 
ГАРАЖА

Члан 1.
У Закону о приватизацији пословних зграда, пословних 

просторија и гаража (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 98/04, 71/10 и 30/12) у члану 9. ст. 1. и 2. мијењају 
се и гласе:

“(1) О продаји некретнина закључује се уговор који се 
сачињава у облику нотарски обрађене исправе у складу са 
посебним прописом.

(2) Нотар који је спровео поступак нотарске обраде 
уговора дужан је по примјерак уговора доставити Право-
бранилаштву Републике Српске и јединици локалне само-
управе.”.

Члан 2.
У члану 10. у ставу 3. запета и ријечи: “а које гласе на 

име купца или члана његовог породичног домаћинства, 
стечених емисијом а не трговањем на Бањалучкој берзи” 
бришу се.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1667/13 Предсједник
18. јулa 2013. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.


