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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 ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ 
ДР ЖАВ НИХ СТА НО ВА

Про гла ша вам За кон о при ва ти за ци ји др жав них ста но -
ва, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла
на Осмој сјед ни ци, одр жа ној 21. ју на 2011. го ди не.

Ви је ће на ро да Ре пу бли ке Срп ске је ак том број: 03.2-
342/11, од 4. ју ла 2011. го ди не, оба ви је сти ло На род ну скуп -
шти ну да на ве де ни за кон спа да у пи та ње по вре де ви тал ног
на ци о нал ног ин те ре са бо шњач ког на ро да.

За јед нич ка ко ми си ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке
Срп ске и Ви је ћа на ро да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
одр жа ној 13. сеп тем бра 2011. го ди не, у скла ду са Аманд -
ма ном LXXVII ни је уса гла си ла на ве де ни за кон, те је исти
до ста вљен Ви је ћу за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног
су да Ре пу бли ке Срп ске.

Ви је ће за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног су да Ре -
пу бли ке Срп ске до ни је ло је Рје ше ње број: УВ-6/11, од 15.
но вем бра 2011. го ди не, ко јим је утвр ђе но да ни су по ври је -
ђе ни ви тал ни на ци о нал ни ин те ре си кон сти ту тив ног бо -
шњач ког на ро да у За ко ну о при ва ти за ци ји др жав них ста но -
ва.

Рје ше ње Ви је ћа за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав -
ног су да Ре пу бли ке Срп ске, број: УВ-6/11, од 15. но вем бра
2011. го ди не, об ја вље но је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 115/11, од 18. но вем бра 2011. го ди не.
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З А  КО Н

О ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ ДР ЖАВ НИХ СТА НО ВА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

(1) Овим за ко ном уре ђу је се при ва ти за ци ја ста но ва у
др жав ној сво ји ни.

(2) При ва ти за ци ја се вр ши от ку пом ста но ва у скла ду са
од ред ба ма овог за ко на.

Члан 2.

Одр жа ва ње стам бе них згра да и ста но ва уре ђу је се по -
себ ним за ко ном.

Члан 3.

(1) Стам бе ном згра дом сма тра се згра да ко ја је у цје ли -
ни или ве ћим ди је лом на ми је ње на или се ко ри сти за ста но -
ва ње.

(2) Ста ном, у сми слу овог за ко на, сма тра се јед на или
ви ше про сто ри ја на ми је ње них и по доб них за ста но ва ње, са
по моћ ним про сто ри ја ма ко је, по пра ви лу, чи не јед ну гра ђе -
вин ску цје ли ну и има ју за се бан улаз.

(3) Под по моћ ним про сто ри ја ма из ста ва 2. овог чла на
под ра зу ми је ва ју се про сто ри је ко је су до ди је ље не уз стан,
осим га ра жа.

Члан 4.

За јед нич ким ди је ло ви ма стам бе не згра де сма тра ју се, у
сми слу овог за ко на, ди је ло ви и уре ђа ји ко ји слу же згра ди
као цје ли ни или по себ ним ди је ло ви ма згра де, а на ро чи то:
те ме љи, глав ни зи до ви, кров, сте пе ни ште, дим ња ци, лиф -
то ви, фа са да, по друм, та ван, ход ни ци, свје тлар ни ци, пра о -
ни це и су ши о ни це, про сто ри је за сме ће, про сто ри је за кућ -
ни са вјет и ку ће па зи те ља, елек трич на, гро мо бран ска, ка на -
ли за ци о на, во до вод на и те ле фон ска мре жа, га сне и то пло -
вод не ин ста ла ци је и те ле ви зиј ске ан те не.

Члан 5.

(1) Но си о цем ста нар ског пра ва сма тра се ли це ко је је то
пра во сте кло пре ма од ред ба ма За ко на о стам бе ним од но си -
ма (“Слу жбе ни лист СРБиХ”, бр. 13/74, 23/76, 34/83, 12/87,
36/89, 14/84 - Пре чи шће ни текст и “Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 19/93, 22/93, 12/99 и 31/99).

(2) Чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства но си о ца ста -
нар ског пра ва сма тра ју се:

а) брач ни друг,

б) дје ца (ро ђе на у бра ку или ван бра ка, усво је на, па -
стор чад),

в) брач ни дру го ви дје це,

г) ро ди те љи брач них дру го ва (отац, мај ка, очух, ма ће -
ха, усво ји лац),

д) бра ћа и се стре,

ђ) уну чад без ро ди те ља,

е) ли ца ко ја је но си лац ста нар ског пра ва ду жан по за ко -
ну да из др жа ва или су та ли ца ду жна по за ко ну да из др жа -
ва ју но си о ца ста нар ског пра ва, а ко ја за јед но с њим трај но
жи ве и ста ну ју и
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ж) ли ца ко ја са но си о цем ста нар ског пра ва жи ве у еко -
ном ској за јед ни ци у истом ста ну ви ше од де сет го ди на или
ви ше од пет го ди на ако су се усе ли ла у стан на осно ву уго -
во ра о до жи вот ном из др жа ва њу но си о ца ста нар ског пра ва.

Члан 6.

Стам бе не згра де и ста но ви ко ри сте се за ста но ва ње по
осно ву пра ва сво ји не и по осно ву за ку па, у скла ду са њи -
хо вом на мје ном и пра ви ли ма кућ ног ре да.

Члан 7.

(1) Спо ро ве на ста ле у при мје ни овог за ко на рје ша ва
суд, осим ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

(2) По сту пак у спо ро ви ма из ста ва 1. овог чла на је хи -
тан, а суд је овла шћен да до но си при вре ме не мје ре у скла -
ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше из вр шни по сту пак.

Члан 8.

Ста но ви ма у др жав ној сво ји ни сма тра ју се ста но ви на
ко ји ма је пра во сво ји не за ко ном пре не се но на ми ни стар -
ство над ле жно за стам бе не по сло ве, као и ста но ви ко је су
као ин ве сти то ри из гра ди ли или по дру гом осно ву сте кли
Ре пу бли ка, град, оп шти на, пред у зе ћа и дру га прав на ли ца
сред стви ма у дру штве ној, од но сно др жав ној сво ји ни.

II - ОТ КУП СТА НО ВА

Члан 9.

(1) От ку пи ти се мо же стан у др жав ној сво ји ни на ко јем
по сто ји ста нар ско пра во.

(2) Стан у др жав ној сво ји ни на ко јем је спор но ста нар -
ско пра во не мо же се от ку пи ти до пра во сна жног окон ча ња
спо ра.

(3) Стан ко ји је на ба вљен за стам бе но збри ња ва ње со -
ци јал них ка те го ри ја гра ђа на не мо же се от ку пи ти.

(4) Стан на ба вљен за стам бе но збри ња ва ње по ро ди ца
по ги ну лих бо ра ца и рат них вој них ин ва ли да не сма тра се
ста ном за збри ња ва ње со ци јал них ка те го ри ја гра ђа на.

(5) Уго вор о от ку пу ста на из ст. 2. и 3. овог чла на ни -
штав је.

1. Пра во на от куп ста на

Члан 10.

(1) Пра во на от куп ста на има но си лац ста нар ског пра -
ва.

(2) Ако ста нар ско пра во има ју брач ни дру го ви, пра во
на от куп ста на има ју за јед нич ки, а је дан од њих уз са гла -
сност дру гог.

(3) Стан мо гу от ку пи ти и чла но ви по ро дич ног до ма -
ћин ства, уз са гла сност но си о ца ста нар ског пра ва из ст. 1.
или 2. овог чла на.

Члан 11.

Су вла сник иде ал ног ди је ла ста на у су сво ји ни има пра -
во да нео т ку пље ни дио ста на от ку пи под усло ви ма утвр ђе -
ним овим за ко ном.

Члан 12.

(1) Су ста нар има пра во да от ку пи стан у ди је лу на ко -
јем има ста нар ско пра во, ако се су ста на ри дру га чи је не до -
го во ре.

(2) Ако је дан или ви ше су ста на ра не под не су за хтјев за
от куп свог ди је ла ста на у ро ку про пи са ном овим за ко ном,
тај дио ста на има ју пра во от ку пи ти оста ли су ста на ри.

(3) Ако су ста на ри не по стиг ну спо ра зум о от ку пу пре -
о ста лог су ста нар ског ди је ла ста на, о то ме од лу чу је суд у
ван пар нич ном по ступ ку, во де ћи ра чу на о стам бе ним по -
тре ба ма и дру гим раз ло зи ма.

Члан 13.

(1) От куп ста на у др жав ној сво ји ни да је Ре пу бли ка,
град, оп шти на, пред у зе ће, уста но ва или дру го прав но ли це
ко је је стан као ин ве сти тор из гра ди ло или по дру гом осно -
ву сте кло (у да љем тек сту: про да вац).

(2) Про да вац је ду жан да ли цу ко је има пра во на от куп
ста на (у да љем тек сту: ку пац), на ње гов за хтјев, у пи са ној
фор ми, омо гу ћи от куп ста на ко ји ко ри сти, под усло ви ма
про пи са ним овим за ко ном.

(3) Ако се уго вор о от ку пу ста на не за кљу чи у ро ку од
30 да на од да на под но ше ња за хтје ва, ку пац мо же да под не -
се при је длог су ду да у ван пар нич ном по ступ ку до не се рје -
ше ње ко је за мје њу је уго вор о от ку пу ста на.

Члан 14.

(1) Но си лац ста нар ског пра ва или чла но ви ње го вог по -
ро дич ног до ма ћин ства мо гу от ку пи ти са мо је дан стан на
те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске или Фе де ра ци је БиХ, укљу -
чу ју ћи Брч ко Ди стрикт.

(2) Уго вор за кљу чен су прот но од ред би из ста ва 1. овог
чла на ни штав је.

Члан 15.

Ста но ве не по зна тог про дав ца, као и ста но ве пред у зе ћа,
уста но ва и дру гих прав них ли ца ко ји има ју сје ди ште ван
те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске да је у от куп град, од но сно
оп шти на на чи јем се под руч ју стан на ла зи.

Члан 16.

(1) Нео т ку пље не ста но ве из стам бе ног фон да ор га на
или ор га ни за ци ја бив ше СФРЈ и ње них ре пу бли ка, као и
ста но ве бив ше ЈНА и ССНО, те ста но ве или ди је ло ве ста -
но ва ко је су до 29. ју ла 2001. го ди не на ба ви ли ор га ни или
ор га ни за ци је Ре пу бли ке Срп ске ко ји су пре ста ли да по сто -
је Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да) да је у
от куп.

(2) Ста но ве на ба вље не за стам бе но збри ња ва ње по ро -
ди ца по ги ну лих бо ра ца, рат них вој них ин ва ли да и бо ра ца
да је у от куп Вла да, на при је длог ре сор ног ми ни стар ства
или оп шти не, од но сно гра да на ко је Вла да пре не се пра во
рас по ла га ња и ко ри шће ња.

2. Уго вор о от ку пу

Члан 17.

(1) О от ку пу ста на за кљу чу је се уго вор, ко ји са др жи:

а) уго вор не стра не,

б) ври је ме и мје сто за кљу чи ва ња уго во ра,

в) по дат ке о ста ну ко ји је пред мет уго во ра,

г) ци је ну,

д) из ја ву про дав ца да при ста је на укњи жбу и

ђ) из ја ву куп ца да при хва та хи по те ку, усло ве, на чин и
ро ко ве из вр ше ња уго во ра.

(2) Уго вор о от ку пу ста на за кљу чу је се у пи са ној фор -
ми, а пот пи си уго вор них стра на овје ра ва ју се код су да над -
ле жног за овје ру пот пи са, на кон из вр ше не про вје ре за ко -
ни тог утвр ђи ва ња от куп не ци је не ста на.

(3) Кон тро лу за ко ни тог утвр ђи ва ња от куп не ци је не
ста на вр ши, у ро ку од 30 да на од да на при је ма уго во ра,
град, од но сно оп шти на пу тем ор га на, од но сно ор га ни за ци -
је ко ју она од ре ди.

(4) Ако град, од но сно оп шти на или ор га ни за ци ја ко ју
она од ре ди не из вр ши про вје ру за ко ни тог утвр ђи ва ња от -
куп не ци је не ста на у ро ку из ста ва 3. овог чла на, сма тра ће
се да је от куп на ци је на пра вил но утвр ђе на.

Члан 18.

(1) Суд ко ји вр ши овје ру пот пи са на уго во ру о от ку пу
ста на ду жан је примjерак овје ре ног уго во ра, за јед но са ис -
пра ва ма на осно ву ко јих је за кљу чен, до ста ви ти пра во бра -
ни о цу и Фон ду ста но ва ња Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек -
сту: Фонд).

(2) Пра во бра ни лац је ду жан да под не се ту жбу над ле -
жном су ду ра ди по ни ште ња уго во ра ко ји је за кљу чен су -
прот но од ред ба ма овог за ко на.
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Члан 19.

(1) Уго вор о от ку пу ста на је прав ни основ за сти ца ње
пра ва сво ји не на ста ну као по себ ном ди је лу згра де, пра ва
за јед нич ке сво ји не на за јед нич ким ди је ло ви ма и уре ђа ји ма
згра де и пра ва ко ри шће ња на при па да ју ћем зе мљи шту, под
усло ви ма и на на чин од ре ђен за ко ном.

(2) Пра ва из ста ва 1. овог чла на сти чу се упи сом у јав -
ну еви ден ци ју, од но сно по ла га њем уго во ра код ор га на
упра ве над ле жног за по сло ве ка та стра и упи сом у књи гу о
по ло же ним уго во ри ма.

Члан 20.

(1) Куп цу пре ста је ста нар ско пра во на ста ну у ко јем
ста ну је да ном сти ца ња пра ва сво ји не на ста ну.

(2) У слу ча ју по ни ште ња или рас ки да уго во ра, до та да -
шњи ку пац на ста вља да ко ри сти стан као за ку пац.

3. От куп на ци је на

Члан 21.

От куп на ци је на ста на утвр ђу је се уго во ром у за ви сно -
сти од:

а) ври јед но сти ста на утвр ђе не пре ма од ред ба ма овог
за ко на,

б) по ло жај не по год но сти ста на,

в) амор ти за ци је ста на,

г) ви си не уло же них сред ста ва у стан и

д) по пу ста ко ји се при зна ју куп цу.

Члан 22.

(1) Ври јед ност ста на, у сми слу овог за ко на, утвр ђу је се
мно же њем ко ри сне стам бе не по вр ши не ста на са из но сом
од 400 КМ, а за ста но ве чи ја је из град ња за вр ше на по сли -
је 1. ја ну а ра 1995. го ди не са из но сом од 800 КМ.

(2) Ври јед ност ста на за ста но ве из тач ке 2. Од лу ке Вла -
де о одо бра ва њу от ку па др жав них ста но ва при ја шњег Ми -
ни стар ства од бра не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 109/07) утвр ђу је се мно же њем ко -
ри сне стам бе не по вр ши не ста на са из но сом од 800 КМ.

(3) Ври јед ност ста на из чла на 16. став 2. овог за ко на
утвр ђу је се мно же њем ко ри сне стам бе не по вр ши не ста на
са из но сом од 400 КМ.

(4) Ври јед ност ста на из ста ва 1. овог чла на са др жи и
при па да ју ће тро шко ве при пре ме и уре ђе ња гра ђе вин ског
зе мљи шта.

(5) Ври јед ност ста на на ба вље ног по сли је 29. ју ла 2001.
го ди не је уго во ре на ци је на по ко јој је тај стан на ба вљен и
пла ћен, а ври јед ност ста на на ба вље ног на осно ву уго во ра
о за јед нич ком ула га њу пред ста вља из нос др жав них сред -
ста ва уло же них у на бав ку тог ста на.

Члан 23.

(1) Ври јед ност ста на мно жи се ко е фи ци јен том по ло -
жај не по год но сти ста на пре ма утвр ђе ној стам бе ној зо ни у
од лу ци о гра ђе вин ском зе мљи шту гра да, од но сно оп шти не
на чи јем се под руч ју стан на ла зи.

(2) Ко е фи ци јент по ло жај не по год но сти из но си:

а) стам бе на зо на К = 1,00,

б) стам бе на зо на К = 0,90,

в) стам бе на зо на К = 0,80,

г) стам бе на зо на К = 0,75,

д) стам бе на зо на К = 0,73 и

ђ) стам бе на зо на К = 0,70.

Члан 24.

(1) Ври јед ност ста на ума њу је се по осно ву амор ти за ци -
је по сто пи од 1% го ди шње, а нај ви ше до 60%.

(2) Сто па амор ти за ци је за мон та жне објек те са др ве ном
кон струк ци јом из но си 2% го ди шње, а нај ви ше до 60%.

Члан 25.

(1) На за хтјев куп ца ври јед ност ста на ума њу је се сра -
змјер но сред стви ма ко ја је уло жио у стан:

а) као лич но уче шће за сти ца ње ста нар ског пра ва,

б) за ко ја му је ума ње на на кна да за екс про при са не не -
по крет но сти ра ди сти ца ња ста нар ског пра ва и

в) ко ји ма је но си лац ста нар ског пра ва от кло нио ди -
рект ну рат ну ште ту.

(2) Ви си на уло же них сред ста ва из ста ва 1. тач ка в) овог
чла на при зна је се куп цу нај ви ше до 30% ври јед но сти ста -
на из чла на 22. овог за ко на, а пре ма об ра чу ну суд ског вје -
шта ка гра ђе вин ске стру ке.

Члан 26.

(1) Куп цу се при зна је лич ни по пуст у ви си ни од 1% за
сва ку на вр ше ну го ди ну рад ног ста жа ли ца ко је от ку пљу је
стан и ње го вог брач ног дру га, а нај ви ше до 60%.

(2) По пуст из ста ва 1. овог чла на ра чу на се куп цу и на
име до при но са за стам бе ну из град њу умр лог брач ног дру -
га, ако ку пац ни је за кљу чио но ви брак.

Члан 27.

(1) Ако ку пац или члан ње го вог по ро дич ног до ма ћин -
ства има ста тус рат ног вој ног ин ва ли да од III до X ка те го -
ри је, у скла ду са про пи си ма о пра ви ма бо ра ца, вој них ин -
ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца Ре пу бли ке Срп ске,
има пра во на до дат но ума ње ње от куп не ци је не ста на, и то:

а) рат ни вој ни ин ва ли ди III ка те го ри је 40%,

б) рат ни вој ни ин ва ли ди IV ка те го ри је 35%,

в) рат ни вој ни ин ва ли ди V ка те го ри је 30%,

г) рат ни вој ни ин ва ли ди VI ка те го ри је 25%,

д) рат ни вој ни ин ва ли ди VII ка те го ри је 20%,

ђ) рат ни вој ни ин ва ли ди VI II ка те го ри је 15%,

е) рат ни вој ни ин ва ли ди IX ка те го ри је 10% и

ж) рат ни вој ни ин ва ли ди X ка те го ри је 5%.

(2) Пра во на до дат но ума ње ње от куп не ци је не ста на
има ју и ци вил не жр тве ра та ко је су тај ста тус сте кле пре ма
про пи си ма Ре пу бли ке Срп ске, и то:

а) I гру пе 30%,

б) II гру пе 25%,

в) III гру пе 20%,

г) IV гру пе 15%,

д) V гру пе 10% и

ђ) VI гру пе 5%.

(3) Пра во на по пуст из ста ва 1. овог чла на, и то у ви си -
ни од 40%, има ју и оста ла ин ва лид на ли ца ко ја су тај ста -
тус сте кла пре ма про пи си ма Ре пу бли ке Срп ске, код ко јих
због фи зич ких или пси хич ких не до ста та ка по сто ји пот пу -
на не спо соб ност за рад.

Члан 28.

(1) Ако је ку пац ста на бо рац од I до V ка те го ри је, у
скла ду са про пи си ма о пра ви ма бо ра ца, вој них ин ва ли да и
по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца Ре пу бли ке Срп ске, има пра во
на до дат но ума ње ње от куп не ци је не ста на од 1%, бо рац VI
или VII ка те го ри је 0,75% за сва ки мје сец ан га жо ва ња, а ли -
це ко је от ку пљу је стан ко је је би ло рас по ре ђе но на рад ну
оба ве зу или је у то ку рас по ре да оти шло на по ро диљ ско од -
су ство 0,5% за сва ки мје сец ан га жо ва ња.

(2) Бор ци НОР-а има ју пра во на до дат но ума ње ње
откуп не ци је не ста на у ви си ни утвр ђе ној за бор це од I до V
ка те го ри је из ста ва 1. овог чла на.

(3) Пра во на до дат но ума ње ње от куп не ци је не ста на од
0,5% за сва ки мје сец ан га жо ва ња има ју оста ли бор ци утвр -
ђе ни у чла ну 2. став 4. За ко на о пра ви ма бо ра ца, вој них ин -
ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 55/07 - Пре чи шће ни текст, 59/08 и
118/09).
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(4) По пу сти из ст. 1, 2. и 3. овог чла на при зна ју се куп -
цу ста на и по осно ву ан га жо ва ња чла но ва ње го вог по ро -
дич ног до ма ћин ства, укљу чу ју ћи и чла на ко ји је у ме ђу -
вре ме ну умро.

Члан 29.

(1) У слу ча ју да је ку пац или члан ње го вог по ро дич ног
до ма ћин ства као но си лац ста нар ског пра ва на пу стио стан
у пе ри о ду из ме ђу 30. апри ла 1991. го ди не и 19. де цем бра
1998. го ди не и на кнад но оства рио по врат свог ста на суд -
ским пу тем или у управ ном по ступ ку пред над ле жним ор -
га ном упра ве у скла ду са За ко ном о пре стан ку при мје не
За ко на о ко ри шће њу на пу ште не имо ви не у Ре пу бли ци
Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 38/98,
12/99, 31/99 и 38/99), као и из вр ше њем од лу ке Ко ми си је за
имо вин ске за хтје ве ра се ље них ли ца и из бје гли ца, има пра -
во на ума ње ње от куп не ци је не ста на од 75%.

(2) Но си лац ста нар ског пра ва из ста ва 1. овог чла на
има пра во да под не се пи сме ни за хтјев о от ку пу ста на у
скла ду са чла ном 17. овог за ко на, на кон што пре до чи до каз
да су он и чла но ви ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства, у
скла ду са За ко ном о стам бе ним од но си ма, на пу сти ли сва -
ки смје штај у ко јем су при вре ме но бо ра ви ли као за ко ни ти
или не за ко ни ти ко ри сни ци.

(3) Као до каз из ста ва 2. овог чла на но си лац ста нар ског
пра ва до ста вља пот пи са ни за пи сник над ле жног ор га на
упра ве, ко јим се до ка зу је:

а) да је он, од но сно да су они на пу сти ли смје штај,

б) да је из вр ше на при мо пре да ја кљу че ва,

в) да су на пу ште не про сто ри је за пе ча ће не, од но сно да
је пред рат ни но си лац ста нар ског пра ва уве ден у по сјед на -
пу ште них про сто ри ја или

г) да се у скла ду са за ко ном са да шњи смје штај не мо ра
ис пра зни ти.

(4) Над ле жни ор ган упра ве ду жан је да по слу жбе ној
ду жно сти при ба ви до ка зе из ста ва 3. овог чла на за но си о -
ца ста нар ског пра ва.

(5) Уко ли ко за пи сник из ста ва 3. овог чла на ни је до сту -
пан или се у скла ду са за ко ном са да шњи смје штај не мо ра
ис пра зни ти, као до каз из ст. 2. и 3. овог чла на до ста вља се
до ку мен та ци ја про пи са на Упут ством о про ве ри за ко ни то -
сти уго во ра о ко ри шће њу ста но ва за кљу че них и об но вље -
них по сли је 1. апри ла 1992. го ди не и по ступ ку утвр ђи ва ња
пра ва на об но ву уго во ра о ко ри шће њу ста на (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 11/02).

(6) На ве де ни до ка зи мо ра ју се при ло жи ти уз уго вор о
от ку пу ста на, а до каз је са став ни дио ку по про дај ног уго во -
ра и уго вор се без ње га не мо же за кљу чи ти.

Члан 30.

Збир свих по пу ста ко ји се при зна ју куп цу ко ји от ку -
пљу је стан не мо же би ти ве ћи од 75%.

Члан 31.

(1) От куп ну ци је ну ста на не пла ћа ли це ко је има пра во
на от куп ста на, а има утвр ђен ста тус по ро ди це по ги ну лог
бор ца или је рат ни вој ни ин ва лид I или II ка те го ри је, од но -
сно члан ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства, као и ма ло љет -
но ди је те чи ја су оба ро ди те ља уби је на, по ги ну ла, умр ла
или не ста ла као ци вил не жр тве ра та, а ко ји су тај ста тус
сте кли на осно ву про пи са Ре пу бли ке Срп ске.

(2) От куп ну ци је ну ста на не пла ћа ју ли ца ко ја има ју
ста тус нај те жих ци вил них ин ва ли да у ко ли ци ма и сли је па
ли ца.

Члан 32.

(1) От куп ста на мо же се, пре ма из бо ру куп ца, уго во ри -
ти ис пла том от куп не ци је не од јед ном или у мје сеч ним ра -
та ма.

(2) Рок от пла те у мје сеч ним ра та ма не мо же би ти ду жи
од 20 го ди на.

Члан 33.

Куп цу се при зна је по пуст на утвр ђе ну от куп ну ци је ну
ста на у из но су од:

а) 30% ка да је упла та ци је не уго во ре на од јед ном и

б) 1% за сва ку го ди ну ра ни је от пла те од мак си мал но
про пи са ног ро ка ка да је уго во рен от куп ста на у мје сеч ним
ра та ма.

Члан 34.

От куп ста на ку пац мо же вр ши ти сред стви ма сво је ста -
ре де ви зне штед ње или ста ре де ви зне штед ње ње го вог
брач ног дру га ко ја је по ло же на код по слов них ба на ка Ре пу -
бли ке Срп ске или 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 нај ви ше до 60% утвр ђе не от куп не ци је -
не ста на.

Члан 35.

На от куп ста на по од ред ба ма овог за ко на не пла ћа се
по рез на про мет не по крет но сти и пра ва.

4. Сред ства оства ре на от ку пом

Члан 36.

Сред ства ко ја се оства ре от ку пом ста но ва упла ћу ју се
на ра чун Фон да.

Члан 37.

Сред ства оства ре на от ку пом ста но ва не мо гу се ко ри -
сти ти за да ва ње кре ди та за от куп ста но ва по од ред ба ма
овог за ко на.

III - КО РИ ШЋЕ ЊЕ НЕО Т КУ ПЉЕ НИХ СТА НО ВА

Члан 38.

Уко ли ко се уго вор о от ку пу ста на не за кљу чи до 30. ју -
на 2015. го ди не или у ро ку од го ди ну да на ра чу на ју ћи од
да на окон ча ња спо ра из чла на 9. став 2. овог за ко на, за ви -
сно од то га ко ји је да тум ка сни ји, прав но ли це из чла на 13.
став 1. овог за ко на (у да љем тек сту: за ку по да вац) и но си -
лац ста нар ског пра ва (у да љем тек сту: за ку пац) ду жни су
да у на ред них 60 да на за кљу че уго вор о за ку пу ста на на
нео д ре ђе но ври је ме, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Члан 39.

(1) Уго вор о за ку пу ста на за кљу чу је се у пи са ној фор -
ми и са др жи:

а) уго вор не стра не,

б) ври је ме и мје сто за кљу чи ва ња уго во ра,

в) по дат ке о ста ну ко ји је пред мет за ку па,

г) пра ва и оба ве зе уго вор них стра на о ко ри шће њу и
одр жа ва њу ста на,

д) од ред бе о ко ри шће њу за јед нич ких про сто ри ја и уре -
ђа ја стам бе не згра де и зе мљи шта ко је при па да згра ди,

ђ) ви си ну за куп ни не,

е) на чин и ро ко ве пла ћа ња и

ж) усло ве и ро ко ве за от каз уго во ра.

(2) Ако се не за кљу чи уго вор о за ку пу ста на, ли ца из
чла на 38. овог за ко на мо гу под ни је ти при је длог су ду да у
ван пар нич ном по ступ ку до не се рје ше ње ко је за мје њу је
уго вор о за ку пу ста на.

(3) При мје рак уго во ра из ста ва 1. овог чла на, од но сно
рје ше ња из ста ва 2. овог чла на до ста вља се Фон ду.

Члан 40.

(1) Ви си ну за куп ни не од ре ђу је град, од но сно оп шти на
за ста но ве на свом под руч ју.

(2) Ви си на за куп ни не из ста ва 1. овог чла на не мо же
би ти ма ња од 1,5% ни ти ве ћа од 2,5% го ди шње у од но су на
ври јед ност ста на утвр ђе ну у скла ду са од ред ба ма чл. 22,
23. и 24. овог за ко на.
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(3) За куп ни на се упла ћу је на ра чун Фон да из чла на 36.
овог за ко на.

(4) Тро шко ве те ку ћег одр жа ва ња ста на као по себ ног
ди је ла згра де и за јед нич ких ди је ло ва и уре ђа ја згра де пла -
ћа за ку пац под усло ви ма про пи са ним по себ ним за ко ном.

Члан 41.

При ко ри шће њу ста на за ку пац и чла но ви ње го вог по -
ро дич ног до ма ћин ства ду жни су да по сту па ју са па жњом
до брог до ма ћи на.

Члан 42.

(1) Уго вор о за ку пу пре ста је:

а) спо ра зум ним рас ки дом,

б) от ка зом,

в) да ном пра во сна жно сти рје ше ња над ле жног ор га на о
ру ше њу згра де, од но сно ди је ла згра де и

г) смр ћу за куп ца, ако не ма чла но ва по ро дич ног до ма -
ћин ства.

(2) Уго вор о за ку пу ста на не пре ста је про мје ном за ку -
по дав ца.

Члан 43.

За ку по да вац мо же да ти от каз уго во ра о за ку пу ста на:

а) ако за ку пац без са гла сно сти за ку по дав ца ко ри сти ци -
је ли стан за оба вља ње по слов не дје лат но сти или из да је
стан у под за куп,

б) ако за ку пац, без оправ да них раз ло га, не пла ти за куп -
ни ну за нај ма ње три мје се ца уза стоп но или че ти ри мје се -
ца у то ку го ди не,

в) ако се на но си ште та ста ну, за јед нич ким про сто ри ја -
ма, ин ста ла ци ја ма или уре ђа ји ма у стам бе ној згра ди,

г) ако се стан ко ри сти на на чин ко јим се ко ри сни ци
оста лих ста но ва оме та ју у мир ном ко ри шће њу ста на и

д) ако за ку пац, без одо бре ња за ку по дав ца, из во ди ра до -
ве гра ђе ња у ста ну за ко је је по треб но одо бре ње.

Члан 44.

(1) За ку по да вац под но си над ле жном су ду ту жбу са за -
хтје вом за рас кид за кљу че ног уго во ра о за ку пу ста на у
скла ду са чла ном 43. овог за ко на.

(2) Од да на пра во сна жно сти пре су де за кљу че ни уго вор
сма тра се рас ки ну тим.

Члан 45.

За ку пац да је от каз уго во ра о за ку пу ста на у пи сме ној
фор ми, нај ма ње 30 да на при је не го што на мје ра ва да се
исе ли из ста на.

Члан 46.

(1) У слу ча ју смр ти за куп ца или ње го вог исе ље ња из
ста на, за куп се на ста вља са ње го вим брач ним дру гом, а ако
ово га не ма, са чла но ви ма ње го вог по ро дич ног до ма ћин -
ства ко ји ће из ме ђу се бе спо ра зум но од ре ди ти ко ће од њих
за кљу чи ти уго вор о за ку пу ста на са за ку по дав цем.

(2) Ако чла но ви по ро дич ног до ма ћин ства не по стиг ну
спо ра зум, суд ће у ван пар нич ном по ступ ку, на њи хов или
за хтјев за ку по дав ца, од ре ди ти ко ји ће члан по ро дич ног до -
ма ћин ства за кљу чи ти уго вор о за ку пу ста на.

(3) Ако за ку по да вац сма тра да ни јед но од ли ца ко ја су
оста ла у ста ну по сли је смр ти, од но сно исе ље ња за куп ца,
не ма пра во из ста ва 1. овог чла на, мо же по ис те ку ро ка од
три мје се ца ту жбом тра жи ти пре да ју ис пра жње ног ста на.

(4) Ако за ку по да вац од би је да за кљу чи уго вор о за ку пу
ста на, за ин те ре со ва но ли це мо же под ни је ти при је длог су -
ду да у ван пар нич ном по ступ ку до не се рје ше ње ко је за мје -
њу је уго вор о за ку пу ста на.

Члан 47.

У слу ча ју раз во да бра ка, ако се брач ни дру го ви не спо -
ра зу ми ју ко ће на ста ви ти са ко ри шће њем ста на у свој ству
за куп ца, на при је длог јед ног од њих суд у ван пар нич ном
по ступ ку од ре ђу је брач ног дру га ко ји ће на ста ви ти да ко -

ри сти стан као за ку пац, во де ћи ра чу на о њи хо вим стам бе -
ним по тре ба ма, ма те ри јал ном и здрав стве ном ста њу, за -
шти ти и по тре ба ма ма ло љет не дје це и дру гим окол но сти -
ма.

Члан 48.

(1) Без до зво ле за куп ца ни ко се не мо же усе ли ти у стан
ко ји за ку пац ко ри сти.

(2) За ку пац мо же из оправ да них раз ло га од сва ког чла -
на по ро дич ног до ма ћин ства, осим ма ло љет не дје це, брач -
ног дру га, као и ли ца ко ја је по за ко ну ду жан да из др жа ва,
тра жи ти исе ље ње из ста на, оста вља ју ћи му за исе ље ње
при мје рен рок.

(3) Ако се ли це из ста ва 2. овог чла на не исе ли у оста -
вље ном ро ку, за ку пац мо же ту жбом пу тем су да тра жи ти
ње го во исе ље ње.

Члан 49.

(1) За ку пац ста на ко ји је то пра во сте као по од ред ба ма
овог за ко на, као и за ку пац ста на чи ја је из град ња за по че ла
до да на по чет ка при мје не овог за ко на, мо же от ку пи ти тај
стан ка да то пра во стек не по од ред ба ма овог за ко на.

(2) Стан у др жав ној сво ји ни ко ји се ко ри сти по осно ву
за ку па, а ко ји је на ба вљен по сли је 29. ју ла 2001. го ди не,
или је ње го ва из град ња по че ла до кра ја ро ка из чла на 38.
овог за ко на, мо же се от ку пи ти по од ред ба ма овог за ко на
са мо ако вла сник, од но сно но си лац пра ва рас по ла га ња тим
ста ном до не се од лу ку о ње го вој при ва ти за ци ји.

(3) Под да ном по чет ка из град ње ста на под ра зу ми је ва
се дан ка да је ор ган упра ве над ле жан за по сло ве гра ђе ња,
на за хтјев ин ве сти то ра објек та у ко јем се стан на ла зи, са -
чи нио за пи сник о ис кол ча ва њу објек та.

Члан 50.

(1) Пра во пре чег от ку па ста на из чла на 49. став 2. овог
за ко на има за ку пац ста на ко ји је уго вор о за ку пу или уго -
вор о за јед нич кој из град њи ста на за кљу чио до да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на, ако ни је от ку пио дру ги стан на
под руч ју БиХ или др жа ва на ста лих рас па дом бив ше СФРЈ.

(2) Ако за ку пац ста на из ста ва 1. овог чла на стан не же -
ли от ку пи ти или не ис пу ња ва усло ве про пи са не за от куп
ста на, про да вац ће по ну ди ти от куп тог ста на дру гом ли цу
за по сле ном код ње га, ко је је пра во за ку па оства ри ло на
осно ву по сто је ћег оп штег ак та про дав ца ста на.

IV - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 51.

(1) Нов ча ном ка зном од 3.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај про да вац ста на ако:

а) не по сту пи пре ма од ред ба ма из чла на 13. овог за ко -
на и

б) ци је ну ста на не утвр ди у скла ду са од ред ба ма чл. 22.
до 35. овог за ко на.

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

Члан 52.

(1) Нов ча ном ка зном од 3.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај за ку по да вац ста на ако:

а) су прот но од ред би чла на 38. овог за ко на од би је да за -
кљу чи уго вор о за ку пу ста на и

б) ви си ну за куп ни не од ре ди су прот но од ред би чла на
40. овог за ко на.

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

Члан 53.

(1) Нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 15.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај прав но ли це из чла на 13. став 1. ако из -
вр ши до дје лу ста на на ко ри шће ње су прот но од ред ба ма
чла на 61. овог за ко на.
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(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се нов -
ча ном ка зном од 1.000 КМ до 1.500 КМ и од го вор но ли це
у прав ном ли цу.

Члан 54.

Нов ча ном ка зном од 300 КМ до 1.500 КМ или ка зном
за тво ра до 30 да на ка зни ће се за пре кр шај ли це ко је ко ри -
сти стан или дио ста на су прот но од ред ба ма чл. 6. и 43. овог
за ко на.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 55.

(1) Ако на ста ну у при ват ном вла сни штву по сто ји ста -
нар ско пра во, стан се вра ћа у по сјед вла сни ку до ис те ка ро -
ка из чла на 38. овог за ко на.

(2) Но си о цу ста нар ског пра ва из ста ва 1. овог чла на
град, од но сно оп шти на ду жни су у ро ку из ста ва 1. овог
чла на омо гу ћи ти от куп дру гог од го ва ра ју ћег ста на, али не
ве ћег од ста на ко ји је ко ри стио, под истим усло ви ма ко је је
имао као но си лац ста нар ског пра ва на ста ну.

(3) Вла сник има пра во да му град, од но сно оп шти на,
умје сто вра ћа ња у по сјед ста на, ис пла ти на кна ду у ви си ни
ње го ве тр жи шне ври јед но сти.

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на, но си лац ста нар -
ског пра ва сти че пра во на от куп ста на под усло ви ма од ре -
ђе ним овим за ко ном.

(5) Уко ли ко вла сник на мје ра ва да про да стан, ду жан га
је прет ход но по ну ди ти но си о цу ста нар ског пра ва (пра во
пре че ку по ви не).

(6) За ври је ме тра ја ња ро ка из ста ва 1. овог чла на ус по -
ста вља се за куп ни од нос под усло ви ма из овог за ко на.

Члан 56.

Но си о цу ста нар ског пра ва чи ји је стан у са ста ву ра том
уни ште не стам бе не згра де град, од но сно оп шти на ду жни
су до ис те ка ро ка из чла на 38. овог за ко на омо гу ћи ти от куп
дру гог од го ва ра ју ћег ста на, али не ве ћег од ста на ко ји је
ко ри стио, под истим усло ви ма ко је је имао као но си лац
ста нар ског пра ва.

Члан 57.

(1) Вла сник ста на под но си ту жбу над ле жном су ду са
за хтје вом за исе ље ње за куп ца из ње го вог ста на и за пре да -
ју ста на, од но сно ди је ла ста на у по сјед, уко ли ко за куп цу
обез би је ди од го ва ра ју ћи стан по осно ву за ку па на нео д ре -
ђе но ври је ме, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на ко је ре гу -
ли шу за куп ста на, али не ве ћи од ста на ко ји је ко ри стио.

(2) Вла сник ста на ко ји је за ку пац на дру гом ста ну у др -
жав ној сво ји ни мо же под ни је ти ту жбу су ду са за хтје вом за
за мје ну ста на ко ји ко ри сти по осно ву за ку па са за куп цем
на ста ну у ње го вој сво ји ни.

Члан 58.

Ли це ко је на осно ву пра во сна жног ак та о до дје ли ста -
на ни је до да на сту па ња на сна гу овог за ко на за кљу чи ло
уго вор о ко ри шће њу ста на за кљу чу је уго вор о за ку пу ста -
на.

Члан 59.

По сту пак за до дје лу ста на на ко ри шће ње по кре нут до
29. ју ла 2001. го ди не окон ча ће се по од ред ба ма про пи са ко -
ји су би ли на сна зи у ври је ме по кре та ња по ступ ка.

Члан 60.

По сту пак по кре нут код су да, од но сно ор га на упра ве до
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, по ко ме ни је до не се на
пра во сна жна од лу ка, окон ча ће се по од ред ба ма за ко на ко -
ји је био на сна зи у ври је ме по кре та ња по ступ ка.

Члан 61.

(1) Ста но ви ко ји ни су до ди је ље ни на ко ри шће ње до 29.
ју ла 2001. да ју се у за куп на осно ву по сто је ћег оп штег ак -
та прав ног ли ца из чла на 13. став 1. овог за ко на.

(2) Про тив ко нач не од лу ке о да ва њу ста на у за куп мо -
же се под ни је ти ту жба су ду у ро ку од 15 да на од да на при -
је ма од лу ке.

Члан 62.

(1) Про дав ци ко ји су са но си о ци ма ста нар ског пра ва
кao куп ци ма за кљу чи ли уго во ре о про да ји ста но ва у дру -
штве ној сво ји ни при је 29. ју ла 2001. го ди не, из у зи ма ју ћи
уго во ре за кљу че не у пе ри о ду од 23. ју ла 1998. до 29. ју ла
2001. го ди не, ду жни су да на на чин и под усло ви ма про пи -
са ним овим за ко ном за кљу че уго во ре о от ку пу тих ста но -
ва, ако то зах ти је ва ју ра ни ји куп ци, од но сно но си о ци ста -
нар ског пра ва.

(2) Уго во ром о от ку пу ста на из ста ва 1. овог чла на ку -
пац се осло ба ђа оба ве зе пла ћа ња от куп не ци је не ста на ако
је по ра ни јем уго во ру о про да ји ста на у дру штве ној сво ји -
ни, на ко ји је са гла сност да ло пра во бра ни ла штво, пла ће на
про дај на ци је на ста на.

Члан 63.

(1) Уго во ри о от ку пу ста но ва ко је је при је сту па ња на
сна гу овог за ко на за кљу чио Фонд са куп ци ма ста но ва из
чла на 62. став 1. овог за ко на оста ју на сна зи.

(2) Фонд и куп ци ста но ва ко ји су за кљу чи ли уго во ре из
став 1. овог чла на не ма ју пра во на ре грес, од но сно по врат
сред ста ва ко ја су пла ће на на осно ву ра ни јих уго во ра о про -
да ји ста но ва у дру штве ној сво ји ни.

Члан 64.

Фонд ће, у скла ду са чла ном 59. или чла ном 181. За ко -
на о пар нич ном по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 49/09), по ву ћи ту -
жбу или се од ре ћи ту жбе ног за хтје ва.

Члан 65.

На за сно ва не су ста нар ске од но се сход но се при мје њу -
ју од ред бе овог за ко на о за ку пу ста на.

Члан 66.

(1) Ако су ста нар, од но сно за ку пац на ди је лу ста на трај -
но пре ста не да ко ри сти свој дио ста на, тај дио ста на на ста -
вља да ко ри сти пре о ста ли су ста нар, од но сно за ку пац.

(2) Кад у ста ну оста ну два или ви ше су ста на ра, од но -
сно за ку па ца на ди је лу ста на, уко ли ко се су ста на ри, од но -
сно за куп ци дру га чи је не до го во ре, од лу ку о про ши ре њу
на упра жње ни дио ста на до ни је ће суд у ван пар нич ном по -
ступ ку во де ћи ра чу на о ве ли чи ни ди је ла ста на ко ји ко ри -
сте, бро ју чла но ва по ро дич ног до ма ћин ства, здрав стве ним
и дру гим окол но сти ма.

(3) Вла сник ста на у при ват ном вла сни штву на ко јем је
по сто ја ло ста нар ско пра во мо же от ка за ти уго вор о за ку пу
ста на пре о ста лом су ста на ру ако прет ход но за исе ље ње тог
су ста на ра обез би је ди од го ва ра ју ћи стан.

Члан 67.

Ор га ни зо ва ње и фи нан си ра ње одр жа ва ња ста но ва и
стам бе них згра да, као и про пи си ва ње кућ ног ре да вр ши се
по од ред ба ма по себ ног за ко на.

Члан 68.

(1) У ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог за -
ко на:

а) Вла да ће утвр ди ти ко ји се ста но ви на ла зе у ре пре -
зен та тив ној згра ди,

б) ми ни стар ство над ле жно за по сло ве кул ту ре утвр ди -
ће ко ји ста но ви се на ла зе у за ду жби ни, од но сно ко ји су
при па да ли за ду жби ни ко ја би мо гла оба вља ти рад ра ди
оства ри ва ња ци ље ва због ко јих је осно ва на,

в) ор ган упра ве над ле жан за имо вин ско-прав не по сло -
ве утвр ди ће ко ји ста но ви под ли је жу про пи си ма о вра ћа њу
имо ви не, као и ста но ве у при ват ној сво ји ни на ко ји ма по -
сто ји ста нар ско пра во и

г) град, од но сно оп шти на ће утвр ди ти ко ји ста но ви су
ку пље ни или по диг ну ти сред стви ма да тим или са ку пље -
ним за до бро твор не и дру ге дру штве но ко ри сне свр хе.
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(2) По пи си ста но ва из ста ва 1. овог чла на об ја вљу ју се
у утвр ђе ном ро ку у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп -
ске”.

Члан 69.

Упут ство за утвр ђи ва ње от куп не ци је не ста на, као и
обра сци ака та за је дин стве ну при мје ну овог за ко на (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 41/01, 45/01, 19/02,
55/02, 56/02, 83/03 и 8/04) и Пра вил ник о во ђе њу књи ге
уло же них уго во ра о от ку пу стам бе них згра да и ста но ва
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 45/01), до не -
се ни на осно ву За ко на о при ва ти за ци ји др жав них ста но ва
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 11/00, 18/01,
35/01, 47/02, 65/03, 17/04, 70/04, 2/05, 67/05, 118/05, 70/07,
38/07, 60/07, 72/07 - Пре чи шће ни текст, 59/08, 58/09 и
71/10), при мје њи ва ће се и на кон сту па ња на сна гу овог за -
ко на, уко ли ко ни су у су прот но сти са истим.

Члан 70.

Вла сник ста на из чла на 49. став 2. овог за ко на ду жан је
до ни је ти од лу ку о при ва ти за ци ји ста на ко ји же ли да ти у
от куп или до ни је ти од лу ку ко јом ће по је ди ни ста но ви би -
ти из у зе ти од от ку па нај ка сни је до ис те ка утвр ђе ног ро ка
за от куп ста на из чла на 38. овог за ко на.

Члан 71.

(1) По од ред ба ма овог за ко на мо же се от ку пи ти стан на
ко јем је сте че но ста нар ско пра во до 30. апри ла 1991. го ди -
не.

(2) Ли це ко је је ста нар ско пра во сте кло на кон 1. апри ла
1992. го ди не мо же от ку пи ти стан ко ји ко ри сти ако је ста -
нар ско пра во сте че но у скла ду са За ко ном о пре стан ку при -
мје не За ко на о ко ри шће њу на пу ште не имо ви не и За ко ном
о стам бе ним од но си ма.

Члан 72.

(1) Сту па њем на сна гу овог за ко на на ста но ви ма у др -
жав ној сво ји ни не мо же се сте ћи ста нар ско пра во.

(2) Ли ца ко ја су до да на сту па ња на сна гу овог за ко на
сте кла ста нар ско пра во по уго во ру о ко ри шће њу ста на на -
ста вља ју са ко ри шће њем ста на по осно ву тих уго во ра, са
пра ви ма и оба ве за ма утвр ђе ним овим за ко ном.

Члан 73.

Фонд ће пу тем Ин ве сти ци о но-раз вој не бан ке Ре пу бли -
ке Срп ске јед ном го ди шње из вје шта ва ти На род ну скуп -
шти ну Ре пу бли ке Срп ске о при мје ни овог за ко на и пред ла -
га ти мје ре за ње го во успје шни је спрово ђе ње.

Члан 74.

(1) Про да вац ста на не мо же куп цу усло вља ва ти пра во
на от куп ста на прет ход ним пла ћа њем за о ста лих ста на ри на
до да на под но ше ња за хтје ва за от куп ста на (из да ва њем
про пи са них до ку ме на та или на би ло ко ји дру ги на чин).

(2) Сви по ступ ци за от каз уго во ра о ко ри шће њу ста на
ко ји су по кре ну ти код су да на кон 29. ју ла 2001. го ди не због
не пла ће них ста на ри на об у ста вља ју се по си ли за ко на, без
об зи ра на то у ко јој фа зи се на ла зе.

(3) Од ред ба ста ва 1. овог чла на не ис кљу чу је пра во на -
пла те за о ста лих ста на ри на пре ма од ред ба ма по себ ног за -
ко на ко ји уре ђу је обли га ци о не од но се.

Члан 75.

(1) За кон о стам бе ним од но си ма оста је на сна зи до
исти ца ња ро ко ва из чла на 38. овог за ко на.

(2) Од ред бе За ко на о стам бе ним од но си ма ко је су у су -
прот но сти са За ко ном о при ва ти за ци ји др жав них ста но ва
не ће се при мје њи ва ти.

Члан 76.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о при ва ти за ци ји др жав них ста но ва (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 11/00, 18/01, 35/01, 47/02, 65/03,
17/04, 70/04, 2/05, 67/05, 118/05, 70/07, 38/07, 60/07, 72/07 -
Пре чи шће ни текст, 59/08, 58/09 и 71/10).

Члан 77.

Овај за кон 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: 01-1000/11 Пред сјед ник
21. ју на 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

29.11.2011. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 118 7
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1199
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 И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ СТАНОВА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
приватизацији државних станова, који је Народна скупшти-
на Републике Српске усвојила на Двадесет деветој сједни-
ци, одржаној 18. јула 2013. године, а Вијеће народа 29. јула 
2013. године констатовало да усвојеним Законом о измјена-
ма и допунама Закона о приватизацији државних станова 
није угрожен витални национални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2429/13 Предсједник
1. августа 2013. године Републике,
Бања Лука  Mилорад Додик, с.р.
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З АКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ СТАНОВА

Члан 1.
У Закону о приватизацији државних станова (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 118/11) у члану 19. 
послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

“(3) Успостављање и вођење књиге положених уговора 
уређује се правилником који доноси директор Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове.”.

Члан 2.
У члану 22. у ставу 4. ријечи: “из става 1. овог члана” 

замјењују се ријечима: “која се израчунава према одредба-
ма овог члана”.

Члан 3.
У члану 32. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Купац стана који је уговором о откупу стана уго-

ворио плаћање откупне цијене стана у мјесечним ратама 
може са продавцем закључити анекс уговора о плаћању не-
отплаћеног дијела откупне цијене стана одједном на начин 
прописан одредбама овог закона.”.

Члан 4.
Послије члана 34. додају се нови чл. 34а, 34б, 34в, 34г. 

и 34д, који гласе:

“Члан 34а.
Поступак утврђивања откупне цијене стана, као и обра-

сци за једнообразну примјену овог закона детаљније се 
прописују Упутством за утврђивање откупне цијене стана 
и обрасцима за једнообразну примјену Закона о приватиза-
цији државних станова, које доноси министар надлежан за 
послове просторног уређења, грађевинарства и екологије 
(у даљем тексту: министар).

Члан 34б.
(1) Плаћање дијела уговорене продајне цијене не-

покретности путем обвезница из члана 34. овог закона 
спроводи се преносом обвезница са рачуна купца на ра-
чун Фонда отворен код Централног регистра хартија од 
вриједности а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Централни 
регистар), а на основу рјешења о плаћању дијела угово-
рене продајне цијене непокретности обвезницама, које 
доноси министар.

(2) Плаћање дијела уговорене продајне цијене непокрет-
ности путем обвезница у току периода одгоде плаћања, а 
прије доспијећа отплате главнице, врши се према номи-
налној вриједности обвезница, а послије истека периода 
одгоде плаћања врши се у износима који одговарају износу 
неотплаћеног главног дуга по обвезницама.

Члан 34в.
(1) Након закључења уговора о купопродаји којим је 

уговорено плаћање дијела уговорене продајне цијене не-
покретности путем обвезница, власник обвезница подноси 
захтјев Министарству за просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију (у даљем тексту: Министарство) за доно-
шење рјешења о плаћању дијела уговорене продајне цијене 
непокретности обвезницама.

(2) У захтјеву из става 1. овог члана наводе се сљедећи 
подаци о власнику обвезница:

а) име, име једног родитеља, презиме,
б) јединствени матични број,
в) адреса становања и
г) број контакт телефона.
(3) Уз захтјев из става 1. овог члана доставља се:
а) уговор о купопродаји непокретности и анекс уговора, 

уколико је сачињен,

б) потврда о власништву над хартијама од вриједности 
коју издаје Централни регистар и

в) доказ о уплати републичке административне таксе за 
рјешења, у складу са Законом о административним таксама.

Члан 34г.
(1) Рјешење о плаћању дијела уговорене продајне ције-

не непокретности обвезницама се доноси у пет примјерака, 
а поред облика и саставних дијелова утврђених прописом 
којим се уређује управни поступак, садржи и сљедеће по-
датке:

а) име, име једног родитеља, презиме власника обве-
зница,

б) јединствени матични број власника обвезница,
в) адресу становања власника обвезница,
г) количину, локалну ознаку обвезница које се користе 

за плаћање дијела уговорене продајне цијене непокретно-
сти, као и неотплаћену вриједност обвезница,

д) назив, јединствени матични број и адресу продавца и
ђ) налог за пренос обвезница са рачуна власника на ра-

чун Фонда.
(2) Министарство примјерак рјешења о плаћању дије-

ла уговорене продајне цијене непокретности обвезница-
ма, контакт податке власника обвезница и контакт податке 
Фонда доставља Централном регистру који врши пренос 
власништва над обвезницама са власника на Фонд.

(3) Централни регистар издаје потврду о обављеном 
преносу и доставља је у четири примјерка Министарству.

(4) Све трошкове који настају у процесу доношења и 
реализације рјешења о плаћању дијела уговорене продајне 
цијене непокретности обвезницама измирује купац током 
процеса реализације, а прије окончања поступка.

Члан 34д.
(1) Министарство, након спроведеног поступка из чла-

на 34г. овог закона, сву потребну документацију доставља 
купцу.

(2) Рјешење о плаћању дијела уговорене продајне 
цијене непокретности обвезницама и потврда Централног 
регистра из члана 34г. овог закона сматрају се доказом да 
је купац платио путем обвезница дио уговорене продајне 
цијене непокретности.

(3) Примјерак рјешења о плаћању дијела уговорене 
продајне цијене непокретности обвезницама и потврде 
Централног регистра из члана 34г. овог закона купац доста-
вља продавцу и Фонду.”.

Члан 5.
Послије члана 68. додаје се нови члан 68а, који гласи:

“Члан 68а.
(1) Директор Републичке управе за геодетске и имовин-

ско-правне послове ће у року од 90 дана од дана ступања на 
снагу овог закона донијети Правилник из члана 19. став 3. 
овог закона.

(2) Министар ће у року од шест мјесеци од дана сту-
пања на снагу овог закона донијети Упутство из члана 34а. 
овог закона.”.

Члан 6.
Члан 69. мијења се и гласи:
“До доношења подзаконских акта из члана 19. став 3. 

и члана 34а. овог закона примјењиваће се Правилник о 
вођењу књиге уложених уговора о откупу стамбених згра-
да и станова (“Службени гласник Републике Српске”, број 
45/01) и Упутство за утврђивање откупне цијене стана, као 
и обрасци аката за јединствену примјену овог закона (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 41/01, 45/01, 19/02, 
55/02, 56/02, 83/03 и 8/04), уколико нису у супротности са 
одредбама овог закона.”.
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Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1668/13 Предсједник
18. јулa 2013. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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1018
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 И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ СТАНОВА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
приватизацији државних станова, који је Народна скупшти-
на Републике Српске усвојила на Петој сједници, одржаној 
16. јула 2015. године, а Вијеће народа 27. јула 2015. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуна-

ма Закона о приватизацији државних станова није угрожен 
витални национални интерес ни једног конститутивног на-
рода у Републици Српској.

Број: 01-020-2585/15 Предсједник
28. јула 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ СТАНОВА

Члан 1.
У Закону о приватизацији државних станова (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 118/11 и 67/13) у члану 
5. послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

“(3) Закупцем стана у државној својини у смислу овог 
закона сматра се физичко лице које је право на закуп стана 
стекло према одредбама овог закона.”.

Члан 2.
У члану 14. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Изузетно од става 1. овог члана, лице које је као 

носилац станарског права откупило један стан у државној 
својини, а у међувремену је постало сувласник на идеал-
ном дијелу стана чији је преостали дио у државној својини 
и који користи по основу закупа, може откупити тај дио 
стана, али без права на попусте предвиђене одредбама овог 
закона.”.

Члан 3.
Члан 15. мијења се и гласи:
“Станове у државној својини које су као инвеститор 

изградила или по другом основу стекла предузећа која су 
приватизована или која су због стечаја, ликвидације или из 
других законом прописаних разлога престала да постоје, 
као и станове непознатог продавца, те станове предузећа, 
установа и других правних лица која имају сједиште ван 
територије Републике Српске, даје у откуп Републичка ди-
рекција за обнову и изградњу.”.

Члан 4.
У члану 28. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Право на додатно умањење откупне цијене стана 

од 0,5% за сваки мјесец ангажовања имају остали борци 
утврђени у члану 2. став 4. Закона о правима бораца, војних 
инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџ-
бинског рата Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 134/11, 9/12 и 40/12).”.

Члан 5.
У члану 33. испред ријечи: “Купац” додаје се број: “1” 

у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Купцу стана у државној својини који је уговорио 

плаћање откупне цијене стана у мјесечним ратама, а који 
током отплате касни са уплатом три и више узастопних мје-
сечних рата, обрачун затезних камата за период кашњења 
врши се на доспјеле, а неуплаћене мјесечне рате.”.

Члан 6.
У члану 38. ријечи: “30. јуна 2015. године” замјењују се 

ријечима: “30. јуна 2018. године”.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-896/15 Предсједник
16. јула 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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830
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 ИЗМЈЕНИ 

ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ 
СТАНОВА

Проглашавам Закон о измјени Закона о приватизацији 
државних станова, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Двадесет седмој посебној сједници, 
одржаној 16. маја 2018. године, а Вијеће народа 24. маја 
2018. године констатовало да усвојеним Законом о измјени 
Закона о приватизацији државних станова није угрожен ви-
тални национални интерес ни једног конститутивног наро-
да у Републици Српској.

Број: 01-020-1739/18 Предсједник
24. маја 2018. године Републике, 
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ 

ДРЖАВНИХ СТАНОВА

Члан 1.
У Закону о приватизацији државних станова (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 118/11, 67/13 и 60/15) у 
члану 38. ријечи: “30. јуна 2018. године” замјењују се рије-
чима: “30. јуна 2020. године”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-503/18 Предсједник
16. маја 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандманa 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 ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 

ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ СТАНОВА

Проглашавам Закон о измјени Закона о приватизацији 
државних станова, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Десетој редовној сједници, одржаној 
18. јуна 2020. године, а Вијеће народа 29. јуна 2020. годи-
не констатовало да се Закон о измјени Закона о приватиза-
цији државних станова не односи на витални национални 
интерес ни једног од конститутивних народа у Републици 
Српској.

Број: 01-020-1881/20 Предсједник
30. јуна 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ 

ДРЖАВНИХ СТАНОВА

Члан 1.
У Закону о приватизацији државних станова (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 118/11, 67/13, 60/15 и 
45/18) у члану 38. ријечи: “30. јуна 2020. године” замјењују 
се ријечима: “30. јуна 2025. године”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-573/20 Предсједник
18. јуна 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org

sgrs.oglasi@slglasnik.org
sgrs.fi nansije@slglasnik.org
sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Четвртак, 2. јул 2020. године
БАЊА ЛУКА

Број 63 Год. XXIX

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

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

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18


