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ППЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ НАУЧНП-СТРУЧНПГ СКУПА ППД НАЗИВПМ
„КПНФЕРЕНЦИЈА П СТВАРНИМ ПРАВИМА И
ЕВИДЕНЦИЈАМА П НЕППКРЕТНПСТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКПЈ“,

Ппштпванa/ппштпвани,
Републичка управа за гепдетске и импвинскп - правне ппслпве, Правни факултет
Универзитета у Баопј Луци и Правни факултет Универзитета у Истпчнпм Сарајеву имају част
да Вас ппзпву да учествујете у раду научнп-стручнпг скупа ппд називпм „Кпнференција п
стварним правима и евиденцијама п неппкретнпстима у Републици Српскпј“, кпји ће се
пдржати 3. априла 2020. гпдине у Хптелу Бпсна у Баопј Луци, Република Српска/Бпсна и
Херцегпвина.
Друштвенп-екпнпмске прпмјене кпје су пратиле распад СФРЈ, приватизација,
измијеоени тржишни услпви привређиваоа, једна свеукупна транзиција, неминпвнп су
услпвили трансфпрмацију друштвене у приватну свпјину. Прпмјене друштвенп-екпнпмских
пднпса дпвеле су и дп прпмјена у закпнпдавству у пбласти стварних права и евиденција п
неппкретнпстима. У вези с тим, 2008. гпдине је усвпјен Закпн п стварним правима, а 2012.
гпдине и Закпн п премјеру и катастру Републике Српске.
Закпнпм п стварним правима извршена је кпдификација стварнпг права у Републици
Српскпј, утемељена је једнпврснпст права свпјине и правних субјеката, усппстављенп правнп
јединствп неппкретнпсти али је и прпмјеоен сам кпнцепт ппјма „неппкретнпст“.
Дпнпшеоем пвпг закпна стављенп је ван снаге низ закпна кпји су дп тада уређивали пбласт
стварних права у Републици Српскпј.
Дпнпшеоем Закпна п премјеру и катастру Републике Српске напуштен је систем
двпјне евиденције п неппкретнпстима и усвпјен је кпнцепт јединствене евиденције –
катастар неппкретнпсти.
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Накпн скпрп једне деценије пд примјене ппменутих закпна, вријеме је да се изврши
научнп-стручна анализа спрпвпђеоа закпнских пдредаба и укаже на евентуалне прпблеме и
дилеме кпје прате оихпву примјену. Овп је јединствена прилика да се на једнпм мјесту
пкупе представници академске заједнице, адвпкати, нптари, правпбранипци, представници
Републичке управе за гепдетске и импвинскп – правне ппслпве и пстали субјекти кпји се баве
ппслпвима из пбласти импвинскп-правих пднпса и ппнуде мпгућа рјешеоа.
Ппзивамп све заинтереспване аутпре да дпставе свпје радпве, а пквирне ппдтеме п
кпјима би аутпри писали су из сљедећих пбласти:
-

прпмет неппкретнпсти;
садржај и пграничеоа права свпјине;
стицаое и заштита права свпјине;
забиљежба сппра;
правп прече куппвине;
прелазне и завршне пдредбе Закпна п стварним правима;
залпжнп правп;
псниваое и пдржаваое катастра неппкретнпсти;
рјешаваое импвинских пднпса на импвини приватизпваних предузећа
(укључујући и стечајни и извршни ппступак над приватизпваним предузећима);
експрппријација;
узурпација;
рјешаваое импвинских пднпса у управнпм ппступку.

Ппред излагаоа реферата, предвиђенп је и пдржаваое панел дискусије на кпјпј би се
активнп дискутпвалп п актуелним прпблемима из пбласти стварних и права регистра
неппкретнпсти. Прилику да у писанпј фпрми дпставе питаоа кпја се кап сппрна јављају у
пракси, имају сви учесници скупа.
Истичемп да се на нашим прпстприма први пут пдржава научнп-стручни скуп
искључивп из пбласти стварних права и евиденција п неппкретнпстима, те се надамп да ћете
свпјим учешћем дппринијети квалитетнијем раду истпг.
Мплимп Вас да пријаву за учешће у раду скупа и реферат, пднпснп сппрна питаоа
дпставите најкасније дп 1. фебруара 2020. гпдине, на електрпнску адресу
konferencija2020@gmail.com.
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Организатпри снпсе трпшкпве исхране свим учесницима скупа, а излагачима
реферата трпшкпве превпза, смјештаја и пдгпварајући изнпс хпнпрара. За све пстале
учеснике Организатпри мпгу резервисати смјештај, али не и снпсити трпшкпве истпг.
Кптизација изнпси 70,00 КМ пп учеснику, а за другпг и свакпг даљег представника кпји
дплази из исте институције кптизација изнпси 50,00 КМ и уплаћује се на жирп рачун птвпрен
кпд НЛБ Развпјне банке брпј 5621928363414781 уз назнаку „кптизација за савјетпваое“.
Учесници су дужни да кппију вирмана п уплаћенпј кптизацији дпставе на електрпнску адресу
konferencija2020@gmail.com. У цијену кптизације урачунати су и прппратни материјали за
скуп, кпји, између псталпг, пбухватају рецензирани збпрник радпва.
Крајои рпк за уплату кптизације и дпстављаое дпказа п уплати је 15. март 2020.
гпдине.
Реферати требају да буду написани у складу са Упутствпм за аутпре научнпг часпписа
„Гпдишоак“ Правнпг факултета Универзитета у Баопј Луци, кпје је у прилпгу пвпг Ппзива.
Оквирни прпграм научнп-стручнпг скупа ће бити накнаднп дпстављен.
С ппштпваоем!
У Баопј Луци, 12. 11. 2019. гпдине.

Предсједник Организаципнпг пдбпра

Бпсиљка Предрагпвић, с.р.
директпр Републичке управe за гепдетске
и импвинскп - правне ппслпве
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