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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 POQOPRIVREDNOM
ZEMQI[TU

Progla{avam Zakon o poqoprivrednom zemqi{tu,
koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na
Trideset osmoj sjednici, odr`anoj 31. avgusta 2006.
godine - a Vije}e naroda 13. septembra 2006. godine
potvrdilo da usvojenim Zakonom o poqoprivrednom
zemqi{tu nije ugro`en vitalni nacionalni interes
konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-513/06 Predsjednik
14. septembra 2006. godine Republike,
Bawa Luka Dragan ^avi}, s.r.

Z A K O N

O POQOPRIVREDNOM ZEMQI[TU

I - OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona
^lan 1.

(1) Ovim zakonom ure|uju se: planirawe, za{tita,
ure|ewe, kori{}ewe i raspolagawe poqoprivrednim
zemqi{tem, kao i druga pitawa od zna~aja za poqo-
privredno zemqi{te kao dobro od op{teg interesa.

(2) Poqoprivredno zemqi{te kao prirodno bogat-
stvo i dobro od op{teg interesa koristi se za poqo-
privrednu proizvodwu i ne mo`e se koristiti u druge
svrhe, osim u slu~ajevima i pod uslovima utvr|enim ovim
zakonom.

Zna~ewe izraza
^lan 2.

Pojedini izrazi upotrijebqeni u ovom zakonu imaju
sqede}e zna~ewe:

- “poqoprivredno zemqi{te” jeste zemqi{te koje se
koristi za poqoprivrednu proizvodwu i zemqi{te koje
je odgovaraju}im planskim aktima namijeweno za poqo-
privrednu proizvodwu;

- “ure|ewe poqoprivrednog zemqi{ta” je skup mjera
kojima se realizuju prostorno-planski dokumenti (pro-
storni i urbanisti~ki planovi i osnove), postupkom
komasacije i melioracije, da bi se poboq{ali prirodni
i ekolo{ki uslovi na poqoprivrednom zemqi{tu;

- “za{tita poqoprivrednog zemqi{ta” je skup mjera
koje se preduzimaju radi trajnog obezbje|ewa prirodnih
funkcija zemqi{ta, kori{}ewa zemqi{ta u skladu sa
wegovom namjenom, o~uvawa i unapre|ivawa namjenskog
kori{}ewa zemqi{ta;

- “komasacija” je kompleks planskih, organiza-
cionih, pravnih, ekonomskih i tehni~kih mjera koje se
sprovode radi poboq{awa prirodnih i ekolo{kih uslo-
va na zemqi{tu;

- “melioracija” su skup razli~itih mjera koje se
sprovode da bi se popravile fizi~ke, hemijske i
biolo{ke osobine zemqi{ta, kao i stvarawe i
odr`avawe optimalnog vodno-vazdu{nog re`ima
zemqi{ta, radi obezbje|ewa povoqnih uslova za rast i
razvoj gajenih biqaka i postizawe stabilnih prinosa;

- “navodwavawe” je izgradwa i odr`avawe objekata i
ure|aja kojima se blagovremeno i kontinuirano dovodi
voda u poqoprivredno zemqi{te radi dobijawa visokih
i stabilnih prinosa poqoprivrednih kultura;

- “odvodwavawe” je izgradwa i odr`avawe objekata i
ure|aja kojima se vr{i odvo|ewe suvi{nih povr{inskih
podzemnih voda sa poqoprivrednog zemqi{ta i redovna
primjena odre|enih mjera koje omogu}avaju neprekidno
efikasan rad svih objekata i ure|aja u odvo|ewu
suvi{nih voda;

- “plodnost zemqi{ta” jeste wegova sposobnost da
istovremeno zadovoqi potrebe biqaka za vodom, hran-
qivim materijama, vazduhom, toplotom, prostorom za
korijenov sistem, kao i povoqnim biohemijskim
re`imom;

- “erozija” je promjena povr{inskog sloja zemqi{ta
koja nastaje kao posqedica djelovawa ki{e, snijega,
mraza, temperaturnih razlika, vjetra, teku}ih voda i
antropogenih faktora;

- “opasne i {tetne materije u zemqi{tu” jesu grupe
neorganskih i organskih jediwewa, koja obuhvataju
toksi~ne, korozivne, zapaqive, samozapaqive i radio-
aktivne proizvode i otpad u ~vrstvom, te~nom ili gaso-
vitom agregatnom stawu i koja imaju opasne i {tetne
uticaje na zemqi{te.
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Poqoprivredno zemqi{te
^lan 3.

(1) Poqoprivrednim zemqi{tem, u smislu ovog
zakona, smatraju se: wive, vrtovi, vo}waci, vinogradi,
livade, pa{waci, ribwaci, trstici i mo~vare, kao i
drugo zemqi{te koje se po svojim prirodnim i ekonom-
skim osobinama mo`e najracionalnije koristiti za
poqoprivrednu proizvodwu.

(2) Poqoprivrednim zemqi{tem u smislu ovog
zakona smatraju se i zemqi{ta kojima je planskim akti-
ma Republike Srpske (u daqem tekstu: Republike),
op{tina i gradova odre|ena druga namjena, sve dok se za
ta zemqi{ta u postupku privo|ewa planiranoj namjeni
ne plati naknada za promjenu namjene u skladu sa ovim
zakonom.

(3) Minirano poqoprivredno zemqi{te, kao i
zemqi{te za koje se opravdano sumwa da je minirano,
smatra se poqoprivrednim zemqi{tem od dana wegovog
deminirawa.

Obradivo zemqi{te
^lan 4.

(1) Obradivim poqoprivrednim zemqi{tem, u smi-
slu ovog zakona, smatraju se: wive, vrtovi, vo}waci,
vinogradi i livade.

(2) Pod obradivim poqoprivrednim zemqi{tem
podrazumijeva se i zemqi{te u inundacijama (zemqi{ta
izme|u nasipa za odbranu od voda i vodotoka rijeka).

Poqoprivredno zemqi{te koje je odre|eno za 
gra|evinsko zemqi{te

^lan 5.
Poqoprivredno zemqi{te koje je prostornim ili

urbanisti~kim planom odre|eno da bude gra|evinsko
zemqi{te do privo|ewa planiranoj namjeni koristi se
za poqoprivrednu proizvodwu.

II - PLANIRAWE

Osnove za{tite, ure|ewa i kori{}ewa 
poqoprivrednog zemqi{ta

^lan 6.
(1) Radi racionalnog kori{}ewa poqoprivrednog

zemqi{ta za konvencionalnu proizvodwu i proizvodwu
“u integralnom lancu za hranu”, unapre|ivawa `ivotne
sredine, kao i rejonizacije poqoprivredne proizvodwe,
donose se kao planski dokument Osnove za{tite ure|ewa
i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta.

(2) Osnove za{tite ure|ewa i kori{}ewa poqo-
privrednog zemqi{ta donose se za teritoriju Republike
(u daqem tekstu: Osnova Republike) i op{tine, odnosno
grada (u daqem tekstu: Osnova op{tine).

(3) Osnove Republike i op{tine, prostorni, urba-
nisti~ki i ostali planovi moraju biti me|usobno
usagla{eni.

Osnova Republike
^lan 7.

Osnovom Republike ure|uju se namjena kori{}ewa
poqoprivrednih povr{ina na bazi prirodnih i drugih
uslova (mogu}nost rejonizacije), stepen erozije poqo-
privrednog zemqi{ta, povr{ine koje se {tite kao
stani{ta divqih biqnih i `ivotiwskih vrsta i
povr{ine kojima se ne mo`e promijeniti namjena radi
o~uvawa prirodne ravnote`e.

Osnova za teritoriju op{tine
^lan 8.

Osnovom za teritoriju op{tine ure|uju se: namjena
kori{}ewa poqoprivrednih povr{ina na bazi prirod-
nih i drugih uslova (mogu}nost rejonizacije), povr{ine
koje treba urediti radi racionalnije poqoprivredne
proizvodwe (melioracija, komasacija i sl.), stepen ero-

zije poqoprivrednog zemqi{ta, povr{ine koje se navod-
wavaju ili se mogu navodwavati, povr{ine koje se {tite
kao stani{ta divqih biqnih i `ivotiwskih vrsta i
povr{ine kojima se ne mo`e promijeniti namjena radi
o~uvawa prirodne ravnote`e.

Odluka o izradi osnove
^lan 9.

(1) Odluku o izradi Osnove Republike donosi Vlada
Republike Srpske.

(2) Odluku o izradi Osnove op{tine donosi
Skup{tina op{tine, nakon prethodno pribavqenog
mi{qewa Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede (u daqem tekstu: Ministarstvo).

(3) Odluka o izradi Osnove Republike, odnosno
op{tine sadr`i podatke o: ciqu dono{ewa osnove,
podru~ju koje je obuhva}eno osnovom, roku izrade osnove,
izvorima sredstava za izradu osnove, mjestu odr`avawa
javnog uvida i druge podatke.

(4) Odluka o izradi Osnove Republike objavquje se u
“Slu`benom glasniku Republike”, a Osnove op{tine u
slu`benom glasilu op{tine.

Program za izradu osnove
^lan 10.

(1) Odluka o izradi osnove priprema se prema pro-
gramu za izradu osnove, koji je sastavni dio odluke.

(2) Program iz stava 1. ovog ~lana sadr`i: granice
podru~ja osnove kao planskog dokumenta, dinamiku i
finansijska sredstva, pregled postoje}e dokumentacije i
podloga od zna~aja za izradu osnove, ciqeve, potenci-
jale, ograni~ewa, konflikte, razvojne prioritete, kao i
ostala pitawa od zna~aja za izradu osnove.

(3) Program za izradu Osnove Republike priprema
Ministarstvo, a program za izradu Osnove op{tine
nadle`ni op{tinski organ uprave.

Izrada osnove
^lan 11.

(1) Osnovu Republike, odnosno op{tine mo`e da
izra|uje preduze}e, druga organizacija ili ustanova koja
je upisana u sudski registar za obavqawe ove djelatnosti
i ako ima najmawe dva zaposlena lica sa visokom
stru~nom spremom poqoprivredne struke odgovaraju}eg
smjera, radnim iskustvom najmawe tri godine na tim
poslovima i polo`en stru~ni ispit.

(2) Izradom Osnove Republike, odnosno op{tine
rukovodi lice koje ima ovla{}ewe za rukovo|ewe za
wenu izradu.

(3) Stru~ni ispiti iz stava 1. ovog ~lana i
ovla{}ewe iz stava 2. ovog ~lana sti~u se prema progra-
mu, na~inu i postupku koji propisuje ministar poqo-
privrede, {umarstva i vodoprivrede (u daqem tekstu:
ministar).

(4) Izuzetno od odredbe stava 2. ovog ~lana lica koja
imaju nau~ni stepen doktora ili magistra nauka poqo-
privredne struke i koja imaju najmawe tri godine radnog
iskustva u struci, a koja u~estvuju u izradi osnove,
oslobo|ena su od polagawa stru~nog ispita.

Stru~na kontrola osnove
^lan 12.

(1) Prije podno{ewa prijedloga Osnove Republike,
odnosno op{tine, organu nadle`nom za weno dono{ewe,
osnova podlije`e stru~noj kontroli i daje se na javni
uvid.

(2) Stru~na kontrola obuhvata provjeru uskla|enosti
osnove sa odlukom o wenoj izradi, provjeru uskla|enosti
osnove sa zakonom, standardima i normativima i osta-
lim propisima donesenim na osnovu zakona.

(3) Stru~nu kontrolu Osnove Republike obavqa
komisija, koju obrazuje ministar.
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(4) Stru~nu kontrolu Osnove op{tine vr{i komisi-
ja, koju obrazuje skup{tina op{tine.

(5) O izvr{enoj stru~noj kontroli iz st. 3. i 4. ovog
~lana sastavqa se izvje{taj koji sadr`i podatke o
izvr{enoj kontroli, sa svim primjedbama i stavovima o
svakoj primjedbi.

(6) Izvje{taj iz stava 5. ovog ~lana dostavqa se
nosiocu izrade osnove, koji je du`an da u roku od 30 dana
od dana dostavqawa izvje{taja postupi prema datim
primjedbama.

Javni uvid
^lan 13.

(1) Izlagawe osnove na javni uvid vr{i se poslije
izvr{ene stru~ne kontrole.

(2) Osnova Republike daje se na javni uvid
ogla{avawem u dnevnom listu koji je dostupan na teri-
toriji cijele Republike, a Osnova op{tine ogla{ava se
u jednom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji te
op{tine i traje 30 dana od dana ogla{avawa.

(3) O izvr{enom javnom uvidu sastavqa se izvje{taj
koji sadr`i podatke o izvr{enom javnom uvidu, sa svim
primjedbama i stavovima prema svakoj primjedbi.

(4) Izvje{taj iz stava 3. ovog ~lana sastavni je dio
obrazlo`ewa osnove.

Nadle`nost za dono{ewe osnove
^lan 14.

(1) Vlada Republike Srpske donosi Osnovu Republike
koja se objavquje u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske”.

(2) Osnovu za op{tinu donosi skup{tina op{tine, uz
prethodno pribavqeno mi{qewe Ministarstva i ona se
objavquje u slu`benom glasilu op{tine. 

Sprovo|ewe osnove
^lan 15.

(1) Za sprovo|ewe Osnove Republike donosi se sred-
woro~ni program za{tite, kori{}ewa i ure|ewa poqo-
privrednog zemqi{ta.

(2) Program iz stava 1. ovog ~lana donosi
Ministarstvo.

(3) Za sprovo|ewe Osnove op{tine donosi se
godi{wi program radova za{tite, ure|ewa i kori{}ewa
poqoprivrednog zemqi{ta.

(4) Program iz stava 3. ovog ~lana donosi organ
nadle`an za dono{ewe osnove.

(5) Programom iz st. 1. i 3. ovog ~lana utvr|uje se
vrsta i obim radova koje treba izvr{iti u periodu za
koji se program donosi, predra~un radova, dinamika
izvo|ewa radova i ulagawa sredstava.

Vo|ewe evidencije o poqoprivrednom zemqi{tu
^lan 16.

(1) U svrhu uspostavqawa informacionog sistema o
poqoprivrednom zemqi{tu, odnosno zemqi{nog infor-
macionog sistema (ZIS), Ministarstvo vodi evidenciju
o poqoprivrednom zemqi{tu u svim oblicima svojine,
kao i evidenciju o svim vidovima kori{}ewa poqo-
privrednog zemqi{ta u svojini Republike. 

(2) Evidencija o poqoprivrednom zemqi{tu obuhva-
ta podatke o pojedina~nim parcelama i wihovoj
povr{ini, katastarskoj kulturi i klasi, korisniku,
odnosno posjedniku poqoprivrednog zemqi{ta.

(3) U vo|ewu evidencije o poqoprivrednom
zemqi{tu Ministarstvo ostvaruje saradwu sa organima
nadle`nim za vo|ewe zemqi{nih kwiga i katastar
nekretnina, koji Ministarstvu dostavqaju podatke iz
baze podataka zemqi{ne kwige, odnosno katastra
nekretnina neophodne za vo|ewe ove evidencije.

III - ZA[TITA POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA

Zabrana ispu{tawa i odlagawa opasnih i {tetnih
materija
^lan 17.

(1) Zabraweno je ispu{tawe i odlagawe opasnih i
{tetnih materija na poqoprivrednom zemqi{tu i u
kanalima za navodwavawe i odvodwavawe, u koli~ini
koja mo`e da o{teti i da smawi proizvodnu sposobnost
poqoprivrednog zemqi{ta i kvalitet vode za navod-
wavawe.

(2) Zabrawena je nepravilna upotreba mineralnih i
organskih |ubriva i sredstava za za{titu biqa koja se
odra`ava na prisustvo opasnih i {tetnih materija u
poqoprivrednom zemqi{tu, na poqoprivrednom biqu, u
podzemnim vodama i vodotocima.

(3) Ministarstvo utvr|uje, u saradwi sa
Ministarstvom zdravqa i socijalne za{tite na osnovu
me|unarodnih i doma}ih normativa i na osnovu priba-
vqenog mi{qewa nau~ne stru~ne institucije, normative
o dozvoqenim koli~inama opasnih i {tetnih materija u
zemqi{tu i vodi za navodwavawe i o metodama ispiti-
vawa prisustva ovih materija.

Utvr|ivawe opasnih i {tetnih materija u
poqoprivrednom zemqi{tu i vodi za navodwavawe

^lan 18.
(1) Ispitivawe poqoprivrednog zemqi{ta i vode za

navodwavawe radi utvr|ivawa prisutnih koli~ina
opasnih i {tetnih materija, vr{i se prema programu
koji donosi Ministarstvo. 

(2) Utvr|ivawe opasnih i {tetnih materija u poqo-
privrednom zemqi{tu i vodi za navodwavawe mo`e da
vr{i preduze}e, druga organizacija ili ustanova koja je
upisana u sudski rigistar za obavqawe ove djelatnosti,
koja ima najmawe dva zaposlena lica sa visokom
stru~nom spremom poqoprivredne struke odgovaraju}eg
smjera, koja raspola`e sa odgovaraju}om opremom za rad
i koja ima ovla{}ewe za rad koje je izdalo
Ministarstvo.

(3) Ovla{}ena organizacija iz stava 2. ovog ~lana
podnosi Ministarstvu izvje{taje o rezultatima ispiti-
vawa i utvr|ivawa. 

(4) Ministarstvo mo`e da zabrani proizvodwu poqo-
privrednih kultura, odnosno ograni~i proizvodwu
odre|enih kultura i upotrebu vode za navodwavawe, ako
je to neophodno na osnovu rezultata ispitivawa i
utvr|ivawa.

Dekontaminacija i sanirawe poqoprivrednog zemqi{ta
^lan 19.

(1) Ako se, ispu{tawem opasnih i {tetnih materija u
koli~ini ve}oj od dozvoqene, zagadi poqoprivredno
zemqi{te, tada onaj ko je prouzrokovao {tetu snosi
tro{kove radova na dekontaminaciji, odnosno sanaciji
poqoprivrednog zemqi{ta.

(2) Pod kontaminacijom zemqi{ta, iz stava 1. ovog
~lana, podrazumijeva se uno{ewe u zemqi{te razli~itih
~vrstih, te~nih i gasovitih otpadnih materija, kao i
radioaktivnih materija, koje dovode do neuslovnosti
zemqi{ta za poqoprivrednu proizvodwu, kao i do aku-
mulacije opasnih i {tetnih materija u zemqi{tu i
poqoprivrednom biqu.

Kontrola plodnosti obradivog poqoprivrednog
zemqi{ta i koli~ine mineralnih |ubriva i pesticida

^lan 20.
(1) Radi za{tite i o~uvawa hemijskih i biolo{kih

svojstava poqoprivrednog zemqi{ta i obezbje|ewa
pravilne upotrebe mineralnih i organskih |ubriva i
pesticida, vlasnik, odnosno korisnik obradivog poqo-
privrednog zemqi{ta od prve do pete katastarske klase

Strana 12 - Broj 93 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Utorak, 26. septembar 2006.



utvr|uje stawe i vr{i kontrolu plodnosti poqo-
privrednog zemqi{ta i koli~inu unesenih mineralnih
|ubriva i pesticida.

(2) Kontrola plodnosti obradivog poqoprivrednog
zemqi{ta od prve do pete katastarske klase i koli~ina
unesenih mineralnih |ubriva i pesticida vr{i se po
potrebi, a na zahtjev lica iz stava 1. ovog ~lana.

(3) Utvr|ivawe stawa i kontrolu plodnosti obradi-
vog poqoprivrednog zemqi{ta i koli~ine unesenih
mineralnih |ubriva i pesticida iz stava 1. ovog ~lana
mo`e da vr{i organizacija, preduze}e i ustanova koja
ima odgovaraju}u opremu i stru~ne kadrove i koju
ovlasti Ministarstvo. 

(4) Kontrola plodnosti obradivog poqoprivrednog
zemqi{ta i utvr|ivawe koli~ine unesenih mineralnih
|ubriva i pesticida vr{i se pod uslovima, na na~in i
prema metodama utvr|enim posebnim propisom koji
donosi Ministarstvo.

(5) Ministarstvo propisuje bli`e uslove u pogledu
opreme i stru~nih kadrova za obavqawe poslova kont-
role plodnosti obradivog poqoprivrednog zemqi{ta i
koli~ine unesenih mineralnih |ubriva i pesticida.

(6) Organizacija, preduze}e i ustanova iz stava 3.
ovog ~lana du`na je da uz izvje{taj o rezultatima ispi-
tivawa daje i preporuku za upotrebu pojedinih vrsta
mineralnih i organskih |ubriva, kao i mjere za
poboq{awe hemijskih i biolo{kih svojstava zemqi{ta.

Protiverozivne mjere na poqoprivrednom zemqi{tu
^lan 21.

(1) Radi za{tite poqoprivrednog zemqi{ta od
{tetnog dejstva erozije i bujica, na erozivnom podru~ju
preduzimaju se protiverozivne mjere.

(2) Protiverozivne mjere u smislu ovog zakona su:
a) privremena ili trajna zabrana preoravawa livada

i pa{waka i ostalih povr{ina radi wihovog pre-
tvarawa u oranice sa jednogodi{wim usjevom,

b) uvo|ewe plodosmjena,
v) gajewe vi{egodi{wih zasada,
g) izgradwa specifi~nih gra|evinskih objekata,
d) na~in obrade zemqi{ta,
|) podizawe i gajewe poqoza{titnih {umskih pojase-

va ili sa|ewe vi{egodi{wih drvenastih biqaka,
e) zabrana napasawa stoke na odre|eno vrijeme ili

ograni~avawe broja grla koja se mogu pu{tati na
odre|ene povr{ine,

`) zabrana sje~e {uma i {umskih zasada iznad
ugro`enih parcela,

z) i druge mjere.
(3) Vlasnici, odnosno korisnici poqoprivrednog

zemqi{ta u erozivnim podru~jima Republike du`ni su
da primijene mjere iz stava 2. ovog ~lana. 

Nadle`nost za sprovo|ewe protiverozivnih mjera
^lana 22.

Primjenu, kontrolu i sprovo|ewe protiverozivnih
mjera iz ~lana 21. ovog zakona vr{i nadle`ni organ
lokalne samouprave.

Obaveze op{tine u sprovo|ewu protiverozivnih mjera
^lan 23.

Prilikom utvr|ivawa protiverozivnih mjera i
wihovog sprovo|ewa, jedinica lokalne samouprave }e
obezbijediti:

a) da se dosqedno preduzimaju protiverozivne mjere
iz ~l. 21. i 22,

b) da se svake godine preduzmu protiverozivne
biolo{ke mjere na najmawe ~etiri odsto novih
povr{ina od ukupnih povr{ina napadnutih, podlo`nih
ili ugro`enih erozijom.

Tro{kovi sprovo|ewa protiverozivnih mjera
^lan 24.

Tro{kove sprovo|ewa protiverozivnih mjera snose
pravna i fizi~ka lica ~ije se zemqi{te {titi ovim
mjerama, ako zakonom nije druk~ije odre|eno.

Poqska {teta
^lan 25.

(1) Zabraweno je uni{tavawe i o{te}ewe usjeva, sad-
nica, stabala i poqoprivredne mehanizacije na ima-
wima, kao i svako drugo o{te}ewe na poqoprivrednom
zemqi{tu (u daqem tekstu: poqska {teta).

(2) Zabraweno je spaqivawe organskih ostataka
poslije `etve usjeva, kao i drugog otpada na poqo-
privrednom zemqi{tu.

(3) Jedinica lokalne samouprave propisuje mjere za
za{titu od poqske {tete i spaqivawa organskih ostata-
ka na poqoprivrednom zemqi{tu.

(4) Korisnici poqoprivrednog zemqi{ta du`ni su
da se uzdr`avaju od radwi kojima se pri~iwava poqska
{teta na poqoprivrednom zemqi{tu, a vlasnici, odno-
sno dr`aoci stoke du`ni su da obezbijede da stoka ne
pri~iwava {tetu na poqoprivrednom zemqi{tu.

Za{tita usjeva od mraza, grada, po`ara
^lan 26.

Jedinica lokalne samouprave mo`e propisati i mjere
za za{titu usjeva na poqoprivrednom zemqi{tu od
mraza, grada, po`ara i drugih elementarnih nepogoda.

Zabrana kori{}ewa obradivog poqoprivrednog
zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe

^lan 27.
(1) Zabrawena je trajna ili privremena promjena na-

mjene obradivog poqoprivrednog zemqi{ta I, II, III, IV i
V katastarske, odnosno bonitetne klase u nepoqo-
privredne svrhe.

(2) Izuzetno, trajna ili privremena promjena namjene
obradivog poqoprivrednog zemqi{ta iz stava 1. ovog
~lana mo`e se vr{iti samo u skladu sa zakonom kada je
donesen odgovaraju}i planski akt kojim je na tom
zemqi{tu predvi|ena izgradwa objekata od op{teg
intresa u oblasti: zdravstva, obrazovawa, socijalne
za{tite, kulture, vodoprivrede, sporta, saobra}ajne,
energetske i komunalne infrastrukture, objekata za
potrebe dr`avnih organa i lokalne zajednice, objekata
za potrebe odbrane zemqe, obezbje|ewa za{tite `ivotne
sredine i za{tite od elementarnih nepogoda za
eksploataciju rudnog bogatstva, kao i za izgradwu
objekata, ako je za to donesen regulacioni plan ili drugi
planski akt prema kojem se smatra da je utvr|en op{ti
interes za tu izgradwu, uz pla}awe naknade za promjenu
namjene u skladu sa ovim zakonom.

(3) Op{ti interes za izgradwu objekata iz stava 2.
ovog ~lana utvr|uje Vlada Republike Srpske. 

(4) Trajna promjena namjene poqoprivrednog
zemqi{ta VI, VII i VIII katastarske, odnosno bonitetne
klase, ukoliko nije zasnovana na planu prostornog
ure|ewa, vr{i se na osnovu urbanisti~ke saglasnosti.

Zabrana promjene katastarskih kultura i klasa 
poqoprivrednog zemqi{ta

^lan 28.
(1) Zabrawena je promjena katastarskih kultura i

katastarskih, odnosno bonitetnih klasa poqo-
privrednog zemqi{ta, a koja ima za ciq trajnu ili
privremenu promjenu namjene poqoprivrednog
zemqi{ta.

(2) Izuzetno, kada je neophodno i opravdano,
uskla|ivawe stawa katastarskih kultura i klasa poqo-
privrednog zemqi{ta mogu}e je samo uz saglasnost
Ministarstva.
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(3) Zabraweno je administrativno mijewawe kata-
starskih kultura i klasa poqoprivrednog zemqi{ta u
postupku uplawewa objekata, odnosno u postupku
progla{avawa poqoprivrednog zemqi{ta gra|evin-
skim, koje se izvodi po drugim propisima, sve dok se ne
podnesu dokazi da je za cjelokupnu povr{inu koja je pred-
met ovih postupaka pla}ena naknada za promjenu namjene
u skladu sa ovim zakonom.

(4) U smislu st. 1. i 2. ovog ~lana zabraweno je i ski-
dawe katastarskog prihoda sa predmetnog poqo-
privrednog zemqi{ta dok se ne podnesu dokazi da je
pla}ena naknada za promjenu namjene, odnosno da je to
zemqi{te promijenilo namjenu u skladu sa ovim zakonom
i da se mo`e voditi kao nepoqoprivredno (gra|evinsko,
neplodno i dr.) zemqi{te.

Postupawe nadle`nog organa u slu~aju promjene 
katastarske kulture i klase poqoprivrednog zemqi{ta

^lan 29.
(1) Kada nadle`ni organ jedinice lokalne

samouprave u postupku izdavawa poqoprivredne sagla-
snosti, na osnovu spiska promjena iz posjedovnog lista,
utvrdi da je promijewena katastarska kultura i klasa
poqoprivrednog zemqi{ta suprotno ~lanu 28. ovog
zakona, izvr{i}e uvid u prijavni list “B” kod
nadle`nog odjeqewa za katastar i zatra`iti saglasnost
Ministarstva.

(2) Ukoliko je promjena izvr{ena bez saglasnosti
Ministarstva, iz stava 1. ovog ~lana, nadle`ni organ
jedinice lokalne samouprave du`an je da uzme prethodno
stawe katastarske kulture i klase poqoprivrednog
zemqi{ta kao osnov za obra~un naknade.

Promjena namjene poqoprivrednog zemqi{ta
^lan 30.

(1) Promjena namjene poqoprivrednog zemqi{ta
mo`e biti trajna i privremena.

(2) Trajnom promjenom namjene poqoprivrednog
zemqi{ta u smislu ovog zakona smatra se svako
kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta za izgradwu nase-
qa, industrijskih objekata, `eqezni~kih pruga, puteva,
vodnih akumulacija, po{umqavawe ili drugi radovi
kojima se trajno onemogu}ava kori{}ewe tog zemqi{ta
za poqoprivrednu proizvodwu.

(3) Privremenom promjenom namjene poqoprivrednog
zeqi{ta u smislu ovog zakona, smatra se promjena na-
mjene poqoprivrednog zemqi{ta za odre|eni vremenski
period. Poqoprivredno zemqi{te po projektu rekulti-
vacije nakon tog perioda mo`e se osposobiti za poqo-
privrednu proizvodwu ili vratiti u prethodno stawe.

(4) Privremena promjena namjene poqoprivrednog
zemqi{ta VI, VII i VIII katastarske, odnosno bonitetne
klase mogu}a je samo za sqede}e namjene:

a) za eksploataciju mineralnih sirovina (va|ewe
{qunka, va|ewe pijeska i dr.),

b) za eksploataciju gline radi izrade raznih vrsta
opeke, zasnivawe rasadni~arske proizvodwe {umskog
biqa, uzimawe zemqi{ta u zakup za izgradwu privre-
menih objekata i 

v) za izgradwu ribwaka.
(5) Privremena promjena namjene poqoprivrednog

zemqi{ta ne mo`e da bude du`a od pet godina.

Odobrewe za privremenu promjenu namjene 
poqoprivrednog zemqi{ta

^lan 31.
(1) Odobrewe za privremenu promjenu namjene poqo-

privrednog zemqi{ta iz ~lana 30. stav 4. ovog zakona
izdaje nadle`ni organ lokalne samouprave uz prethodno
pribavqenu poqoprivrednu saglasnost Ministarstva.

(2) Poqoprivrednu saglasnost organ lokalne
samouprave pribavqa po slu`benoj du`nosti na osnovu
dostavqenog projekta o rekultivaciji.

(3) Odobrewe iz stava 1. ovog ~lana mo`e se izdati
samo pravnom licu koje uz zahtjev za privremenu pro-
mjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta podnese pro-
jekat rekultivacije poqoprivrednog zemqi{ta.

(4) Projekat rekultivacije poqoprivrednog zemqi{ta
treba da sadr`i: postupak skidawa i ~uvawa humusnog
sloja, udaqenost od susjednih parcela, dubinu do koje je
dozvoqena eksploatacija mineralnih sirovina, postupak
biolo{ke rekultivacije poqoprivrednog zemqi{ta,
rokove izvo|ewa pojedinih faza biolo{ke rekultivacije
poqoprivrednog zemqi{ta, dinamiku privo|ewa
zemqi{ta poqoprivrednoj proizvodwi, hidrotehni~ke
radove kojima se uspostavqa prvobitni vodni re`im u
zemqi{tu, postupak i rok ispitivawa opasnih i {tetnih
materija u rekultivisanom zemqi{tu.

(5) Projekat rekultivacije mogu da izra|uju pre-
duze}e, druga organizacija ili ustanova koja je upisana u
sudski registar za obavqawe ove djelatnosti i ako ima
najmawe dva zaposlena lica sa visokom stru~nom spre-
mom poqoprivredne struke odgovaraju}eg smjera, radnim
iskustvom od najmawe tri godine na tim poslovima i
polo`en stru~ni ispit.

(6) Odobrewem za privremenu promjenu namjene poqo-
privrednog zemqi{ta utvr|uje se obaveza korisnika u
osposobqavawu tog zemqi{ta za poqoprivrednu
proizvodwu prema projektu rekultivacije po isteku
odobrewa za privremenu promjenu namjene, odnosno ugo-
vora o koncesiji.

(7) Poqoprivredno zemqi{te za koje je odobrena
privremena promjena namjene korisnik mora osposobiti
za poqoprivrednu proizvodwu.

(8) Ako poqoprivredni inspektor utvrdi da kori-
snik po isteku roka iz odobrewa za privremenu promjenu
namjene poqoprivrednog zemqi{ta nije izvr{io rekul-
tivaciju ili je nije izvr{io u skladu sa izdatim
odobrewem i prema projektu rekultivacije, donije}e
rje{ewe kojim }e nalo`iti korisniku da pribavi poqo-
privrednu saglasnost i plati naknadu za trajnu promjenu
namjene u skladu sa ovim zakonom.

Naknada za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta
^lan 32.

(1) Za trajnu i privremenu promjenu namjene poqo-
privrednog zemqi{ta stranka (korisnik, odnosno
investitor) pla}a jednokratnu naknadu, osim u slu~aje-
vima osloba|awa od pla}awa naknade propisanih ovim
zakonom.

(2) Poqoprivredno zemqi{te ne mo`e da se po~ne
koristiti u nepoqoprivredne svrhe dok se ne izvr{i
uplata naknade iz stava 1. ovog ~lana.

(3) Jedinice lokalne samouprave ne mogu utvr|ivati
op{ti interes niti mogu svojim odlukama osloba|ati od
pla}awa dijela naknade koji wima pripada.

(4) Ako jedinice lokalne samouprave, poqoprivredno
zemqi{te kome je planskim aktom odre|ena druga namje-
na, odnosno koje je progla{eno gra|evinskim - prodaju
ili na drugi na~in dodjequju korisnicima kao gra|evin-
sko, obavezne su prije toga da plate naknadu za promjenu
namjene. 

(5) Naknada zbog promjene namjene pla}a se za cijelu
gra|evinsku parcelu, odnosno za sve katastarske ~estice
i dijelove katastarskih ~estica od kojih je formirana
parcela za gra|ewe, koje zauzima objekat i koje slu`i za
redovnu upotrebu objekta (prilazni putevi, staze,
ekonomsko dvori{te) utvr|enih u rje{ewu o urbani-
sti~koj saglasnosti. 

Visina naknade za promjenu namjene poqoprivrednog
zemqi{ta
^lan 33.

(1) Naknada za trajnu promjenu namjene poqo-
privrednog zemqi{ta utvr|uje se u visini katastarskog
prihoda za to zemqi{te za teku}u godinu, uve}ano za:
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a) 500 puta za I katastarsku klasu,
b) 400 puta za II katastarsku klasu,
v) 300 puta za III katastarsku klasu,
g) 200 puta za IV katastarsku klasu,
d) 100 puta za V, VI, VII i VIII katastarsku klasu.
(2) Naknada za privremenu promjenu namjene poqo-

privrednog zemqi{ta utvr|uje se u iznosu od 50% od
visine naknade za trajnu promjenu namjene. 

Nadle`nost organa za utvr|ivawe naknade
^lan 34.

(1) Visinu naknade iz ~lana 33. ovog zakona utvr|uje
nadle`ni organ jedinice lokalne samouprave u postupku
po zahtjevu korisnika, odnosno investitora za izdavawe
poqoprivredne saglasnosti.

(2) Obra~unati iznos naknade korisnik, odnosno
investitor obavezan je da uplati prije izdavawa poqo-
privredne salasnosti.

(3) Poqoprivrednu saglasnost korisnik, odnosno
investitor pribavqa prije dobijawa odobrewa za
gra|ewe.

(4) Uz zahtjev za izdavawe poqoprivredne saglasno-
sti korisnik, odnosno investitor zahtjeva podnosi:

a) urbanisti~ku saglasnost,
b) izvod iz posjedovnog lista,
v) zemqi{no-kwi`ni izvadak,
g) kopiju katastarskog plana,
d) plan parcelacije ako su katastarske ~estice

cijepane,
|) odluku Vlade Republike Srpske ako je utvr|ivan

op{ti interes.
(5) Poqoprivredna saglasnost izdaje se u formi

rje{ewa ~iji dispozitiv pored ostalog obavezno sadr`i:
oznaku katastarske ~estice, katastarsku kulturu i klasu,
povr{inu za koju je obra~unata i upla}ena naknada i
iznos pripadaju}e naknade.

(6) Rje{ewe o poqoprivrednoj saglasnosti donosi se
u roku od 30 dana od dana podno{ewa zahtjeva, a primjer-
ak tog rje{ewa obavezno dostavqa Ministarstvu.

(7) Na rje{ewe o poqoprivrednoj saglasnosti dozvo-
qena je `alba Ministarstvu.

Uplata i kori{}ewe sredstava naknade
^lan 35.

(1) Napla}ena naknada po osnovu promjene namjene
poqoprivrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe
usmjerava se u odnosu 30% u buxet Republike Srpske, a
70% u buxet op{tine na ~ijem se podru~ju nalazi
zemqi{te. 

(2) Sredstva od napla}ene naknade mogu se koristiti
samo za osposobqavawe za poqoprivrednu proizvodwu
drugog neplodnog zemqi{ta ili melioracije poqo-
privrednog zemqi{ta slabijeg kvaliteta, za izradu
osnova za{tite, ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog
zemqi{ta, ispitivawe plodnosti poqoprivrednog
zemqi{ta kod poqoprivrednih doma}instava prema
programu jedinice lokalne samouprave, kao i za podsti-
cawe integralne i organske proizvodwe.

Osloba|awe od pla}awe naknade za promjenu namjene
poqoprivrednog zemqi{ta

^lan 36.
(1) Naknada za promjenu namjene poqoprivrednog

zemqi{ta ne pla}a se u slu~aju:
a) izgradwe, adaptacije ili rekonstrukcije stambene

zgrade porodi~nog poqoprivrednog gazdinstva, radi
poboq{awa uslova stanovawa ~lanova tog gazdinstva
ili u slu~aju prirodnog razdvajawa porodi~nog poqo-
privrednog gazdinstva i izgradwe ekonomskih objekata
koji se koriste za primarnu poqoprivrednu proizvodwu,

odnosno koji su u funkciji primarne poqoprivredne
proizvodwe;

b) odre|ivawa lokacije za grobqe ili pro{irewe
grobqa, kao i za izgradwu vjerskih objekata;

v) izgradwe objekata koji slu`e za odbranu od popla-
va, za odvodwavawe i navodwavawe zemqi{ta ili za
ure|ewe bujica;

g) regulacije vodotoka u funkciji ure|ewa poqo-
privrednog zemqi{ta;

d) izgradwe i pro{irewa poqskih puteva koji dopri-
nose racionalnijem kori{}ewu poqoprivrednog
zemqi{ta;

|) po{umqavawa obradivog poqoprivrednog zemqi-
{ta VI, VIII i VIII katastarske klase, ako je osnovama
utvr|eno da }e se ovo zemqi{te racionalnije koristiti
ako se po{umi;

e) podizawa poqoza{titnih pojaseva;
`) izgradwe putne i `eqezni~ke infrastrukture.
(2) Porodi~nim poqoprivrednim gazdinstvom, u

smislu ovog zakona, smatra se poqoprivredno gazdinstvo
na kome fizi~ko lice - poqoprivrednik zajedno sa
~lanovima svog doma}instva obavqa poqoprivrednu
proizvodwu. 

(3) Objekti koji se koriste za primarnu poqo-
privrednu proizvodwu, odnosno koji su u funkciji pri-
marne poqoprivredne proizvodwe u smislu stava 1.
ta~ka a) ovog ~lana su objekti za smje{taj mehanizacije,
repromaterijala i gotovih proizvoda, kao i staje za
gajewe stoke i objekti za razli~ite vidove proizvodwe u
za{ti}enim, odnosno zatvorenim prostorima.

(4) Rje{ewe o osloba|awu od pla}awa naknade donosi
nadle`ni organ lokalne samouprave. 

IV - URE\EWE POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA

Pojam ure|ewa
^lan 37.

Pod ure|ewem poqoprivrednog zemqi{ta u smislu
ovog zakona podrazumijeva se preduzimawe tehni~kih,
hidrotehni~kih i agrotehni~kih melioracionih mjera
za pove}awe proizvodnih sposobnosti poqoprivrednog
zemqi{ta, regulisawe vodno-vazdu{nog re`ima i
poboq{awe fizi~kih, hemijskih i biolo{kih osobina
zemqi{ta.

Prava i obaveze vlasnika, odnosno korisnika zemqi{ta
^lan 38.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici poqoprivrednog
zemqi{ta na podru~ju na kome se vr{i ure|ewe poqo-
privrednog zemqi{ta moraju dozvoliti pristup na svoja
zemqi{ta stru~wacima geodetskih, vodnih, poqo-
privrednih i ostalih organizacija koje obavqaju radove
u vezi sa ure|ewem poqoprivrednog zemqi{ta.

(2) Vlasnici i korisnici zemqi{ta imaju pravo na
naknadu za {tetu prouzrokovanu radwama iz stava 1.
ovog ~lana.

(3) Rje{ewe o naknadi iz stava 2. ovog ~lana, na zah-
tjev o{te}enog, donosi op{tinski organ uprave.

(4) @alba protiv ovog rje{ewa ne zadr`ava
izvr{ewe rje{ewa.

Mjere ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta 
melioracijama

^lan 39.
Mjere ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta melio-

racijama obuhvataju: 
a) izgradwu i odr`avawe sistema za navodwavawe i

odvodwavawe, 
b) melioraciju livada i pa{waka,
v) pretvarawe neobradivog poqoprivrednog zemqi-

{ta u obradivo,

Utorak, 26. septembar 2006. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 93 - Strana 15



g) poboq{awe kvaliteta poqoprivrednog zemqi{ta
(ogliwavawe, opjeskivawe, kalcifikacija sa
huminizacijom, popravka alkalnih zemqi{ta gipso-
vawem i odstrawivawem suvi{nih lakorastvorqivih
soli iz zemqi{ta, melioraciono |ubrewe, podrivawe i
rigolovawe, rekultivacija o{te}enih i uni{tenih
zemqi{ta) i

d) druge mjere ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta.

Izvo|ewe mjera ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta
melioracijama

^lan 40.

(1) Mjere ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta iz
~lana 39. ovog zakona izvode se prema posebnim projek-
tima koje mogu da izra|uju preduze}e, druga organizacija
ili ustanova koja je upisana u sudski registar za
obavqawe ove djelatnosti, koja ima najmawe dva zaposle-
na lica sa visokom stru~nom spremom poqoprivredne
struke odgovaraju}eg smjera, koja raspola`e sa odgovara-
ju}om opremom za rad i koja ima ovla{}ewe za rad koje je
izdalo Ministarstvo.

(2) Saglasnost za projekte ure|ewa poqoprivrednog
zemqi{ta iz stava 1. ovog ~lana daje Ministarstvo. 

Ure|ewe zemqi{ta posredstvom komasacije
^lan 41.

(1) Ure|ewe poqoprivrednog zemqi{ta posredstvom
komasacije vr{i se radi stvarawa ve}ih i pravilnijih
zemqi{nih parcela, wihovim grupisawem i grupisawem
zemqi{nih posjeda.

(2) Komasacijom se omogu}ava ekonomi~nija obrada i
kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta te izvo|ewe
drugih radova na ure|ewu zemqi{ta.

(3) Poslovi komasacije su poslovi od op{teg interesa.

Postupak i na~in sprovo|ewa komasacije
^lan 42.

Razlozi, postupak, uslovi i na~in sprovo|ewa
komasacije regulisani su posebnim Zakonom o komasaciji.

Zabrana usitwavawa zemqi{nih parcela
^lan 43.

(1) Na zemqi{tu ure|enom posredstvom komasacije ne
mo`e se vr{iti usitwavawe parcela, osim u postupku
izgradwe melioracionih sistema, izgradwe javnih
objekata i vra}awa zemqi{ta po zakonskim propisima.

(2) Na obradivom poqoprivrednom zemqi{tu koje
nije ure|eno posredstvom komasacije fizi~ka dioba
parcela mo`e se vr{iti samo ako se obrazuje parcela od
najmawe 0,5 hektara, a u kra{kim predjelima 0,2 hektara,
osim ako to zahtijeva op{ti interes utvr|en ovim
zakonom ili propisi o nasqe|ivawu.

V - KORI[]EWE POQOPRIVREDNOG
ZEMQI[TA

Pojam kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta
^lan 44.

(1) Pod kori{}ewem poqoprivrednog zemqi{ta, u
smislu ovog zakona, podrazumijeva se osnovna i dopunska
obrada zemqi{ta i primjena drugih agrotehni~kih
mjera, unapre|ivawe vo}waka, vinograda, livada i
pa{waka, kao i drugi radovi za racionalno kori{}ewe
poqoprivrednog zemqi{ta radi pove}awa poqo-
privredne proizvodwe.

(2) Pod ostalim agrotehni~kim mjerama smatraju se:
spre~avawe erozije, uni{tavawe ambrozije i ostalih
korova, ~i{}ewe kanala, zabrana, odnosno obaveza uzgo-
ja pojedinih vrsta biqa na odre|enom podru~ju, suzbi-
jawe biqnih bolesti i {teto~ina, kori{}ewe i
uni{tavawe biqnih otpadaka i sli~no.

Obaveze vlasnika, odnosno korisnika poqoprivrednog
zemqi{ta
^lan 45.

(1) Vlasnik, odnosno korisnik poqoprivrednog
zemqi{ta du`an je da zemqi{te redovno obra|uje i da ga
koristi na na~in koji najvi{e odgovara wegovoj prirod-
noj plodnosti i postoje}im ekonomskim i agrotehni~kim
uslovima.

(2) Vlasniku, odnosno korisniku poqoprivrednog
zemqi{ta ne mo`e se onemogu}iti prilaz parcelama sa
putnih komunikacija, a tro{kove nastale kori{}ewem
prilaza parcelama snosi korisnik prilaza.

Nemogu}nost kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta
^lan 46.

Ako vlasnik poqoprivrednog zemqi{ta ne koristi
du`e od jedne ekonomske godine poqoprivredno
zemqi{te u skladu sa ~lanom 45. ovog zakona, du`an je da
omogu}i wegovo kori{}ewe davawem u zakup ili na
drugi na~in u skladu sa propisima o davawu nepokret-
nosti u zakup.

Davawe poqoprivrednog zemqi{ta na privremeno
kori{}ewe

^lan 47.
(1) Ukoliko korisnik poqoprivrednog zemqi{ta u

svojini Republike ne koristi du`e od jedne ekonomske
godine zemqi{te za poqoprivrednu proizvodwu, Vlada
Republike Srpske mo`e, na prijedlog nadle`nog organa
op{tine, odnosno grada, to zemqi{te preuzeti i dati na
privremeno kori{}ewe drugim pravnim i fizi~kim
licima u svrhu obavqawa poqoprivredne proizvodwe. 

(2) Poqoprivredno zemqi{te iz stava 1. ovog ~lana
daje se na privremeno kori{}ewe na period do tri
godine u skladu sa propisima o davawu nepokretnosti u
zakup i ovim zakonom.

(3) Ekonomskom godinom, u smislu ovog zakona, sma-
tra se period od po~etka jesewih radova u teku}oj godini
do vremena zavr{etka `etve - berbe kasnih usjeva u nared-
noj godini.

Pojam pa{waka
^lan 48.

Pa{wak je poqoprivredno zemqi{te obraslo
prirodnom ili vje{ta~kom vegetacijom (poko{ene wive,
ledine, planine, nekultivisina i kultivisana zemqi{ta
i {uma u kojoj pa{a po zakonu nije zabrawena), koji
slu`i za ispa{u stoke.

Kori{}ewe pa{waka
^lan 49.

(1) Pa{wacima u svojini Republike upravqaju
jedinice lokalne samouprave.

(2) Uslove u pogledu kori{}ewa pa{waka i visinu
naknade utvr|uje Ministarstvo.

(3) Sredstva od naknade za kori{}ewe pa{waka po
osnovu ispa{e stoke pripadaju jedinici lokalne
samouprave na ~ijoj se teritoriji nalazi pa{wak.

(4) Ako se pa{wak nalazi na teritoriji dvije ili
vi{e op{tina, naknada za kori{}ewe pa{waka pla}a se
srazmjerno povr{ini pa{waka.

Zabrana nomadske ispa{e stoke
^lan 50.

Radi za{tite poqoprivrednog zemqi{ta i biqa,
zabrawuje se nomadska ispa{a stoke na poqoprivrednom
zemqi{tu.

Pojam nomadske ispa{e stoke
^lan 51.

(1) Pod nomadskom ispa{om stoke, u smislu ovog
zakona, smatra se ispa{a stoke gowewem preko poqo-
privrednog zemqi{ta, ispa{a stoke na poqoprivrednom
zemqi{tu izvan mjesta prebivali{ta, odnosno sjedi{ta
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dr`aoca stoke, ako ovim zakonom nije druga~ije
odre|eno.

(2) Ne smatra se nomadskom ispa{om stoke u smislu
ovog zakona uobi~ajna ispa{a stoke na pa{wacima u svo-
jini dr`ave i ispa{a stoke na zemqi{tu koje je svojina
dr`aoca stoke ili je zemqi{te uzeto u zakup.

Pojam dr`aoca stoke
^lan 52.

Dr`aocem stoke i drugih `ivotiwa, u smislu ovog
zakona, smatra se vlasnik, odnosno korisnik stoke i
druga lica koja napasaju stoku.

VI - RASPOLAGAWE POQOPRIVREDNIM
ZEMQI[TEM U SVOJINI REPUBLIKE 

Osnovne odredbe
^lan 53.

(1) Poqoprivrednim zemqi{tem koje je u svojini
Republike, izuzev onoga koje se vra}a ranijim vlasnici-
ma na osnovu posebnog zakona, Republika raspola`e na
osnovu posebnih propisa o raspolagawu nekretninama,
ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno.

(2) Odlukom kojom se usagla{avaju svojinski i drugi
pravni odnosi na poqoprivrednom zemqi{tu u svojini
Republike obavezno se obezbje|uje za{tita i
unapre|ivawe privrednih, ekolo{kih i drugih interesa
Republike i wenih gra|ana.

(3) Akt o promjeni statusa poqoprivrednog
zemqi{ta u svojini Republike (zakup, prodaja) donosi se
u skladu sa ovim zakonom i drugim prate}im propisima
kojima je regulisana ova oblast.

(4) Akt donesen suprotno od utvr|ene procedure u
stavu 3. ovog ~lana smatra se ni{tavnim.

(5) Odluka iz stava 2. ovog ~lana nije upravni akt.

Program kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta 
u svojini Republike

^lan 54.
(1) Ministarstvo u saradwi sa jedinicama lokalne

samouprave donosi program kori{}ewa poqoprivrednog
zemqi{ta u svojini Republike.

(2) Program iz stava 1. ovog ~lana sadr`i:
a) povr{ine zemqi{ta u svojini Republike po kata-

starskim op{tinama, ukupnu povr{inu, na~in
kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u svojini
Republike;

b) podatke o korisnicima poqoprivrednog
zemqi{ta u svojini Republike;

v) podatke o stawu za{tite, ure|ewa i kori{}ewa
zemqi{ta; 

g) povr{inu zemqi{ta planiranu za davawe u zakup;
d) povr{inu zemqi{ta planiranu za koncesiju;
|) povr{inu zemqi{ta planiranu za prodaju.

Na~in raspolagawa poqoprivrednim zemqi{tem 
u svojini Republike

^lan 55.
Poqoprivredno zemqi{te u svojini Republike mo`e

se staviti na raspolagawe pravnim i fizi~kim licima:
davawem u zakup, prometom poqoprivrednog zemqi{ta
ili koncesijom pravnim licima, iskqu~ivo radi zasni-
vawa primarne poqoprivredne proizvodwe.

1. Zakup poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike

Zakup
^lan 56.

(1) Poqoprivredno zemqi{te u svojini Republike
mo`e se dati u zakup fizi~kom i pravnom licu u svrhu
obavqawa poqoprivredne proizvodwe, zajedno sa objek-
tima koji mu pripadaju, opremom i vi{egodi{wim
zasadima.

(2) Poqoprivredno zemqi{te u svojini Republike
koje je dato u zakup ne mo`e se dati u podzakup, niti
druga lica mogu po bilo kom osnovu koristiti to
zemqi{te po osnovu dogovora sa zakupoprimcem.

Naknada za umawenu vrijednost vi{egodi{wih zasada
^lan 57.

(1) Ako su se na poqoprivrednom zemqi{tu u svojini
Republike na dan zakqu~ewa ugovora o zakupu nalazili
vi{egodi{wi zasadi kojima se za vrijeme trajawa zakupa
smawila vrijednost krivicom zakupoprimca, zakupo-
davcu pripada naknada za umawenu vrijednost tih zasada.

(2) Ako su zasadi ukloweni bez saglasnosti zakupo-
davca, zakupodavcu pripada naknada u visini vrijedno-
sti tih zasada u vrijeme zakqu~ewa ugovora o zakupu.

Rokovi davawa zemqi{ta u zakup
^lan 58.

(1) Poqoprivredno zemqi{te u svojini Republike,
zavisno od namjene kori{}ewa zemqi{ta, daje se u zakup
na rok do 25 godina za sadwu vo}waka, vinograda i
drugih vi{egodi{wih zasada, a za ostale vrste
kori{}ewa od osam do 12 godina.

(2) Ako na poqoprivrednom zemqi{tu ve} postoje
zasadi radi kojih se zemqi{te uzima u zakup, rok zakupa
je dok zasadi ne budu amortizovani, a najdu`e do 25 godi-
na.

Postupak davawa u zakup poqoprivrednog zemqi{ta u
svojini Republike

^lan 59.
(1) Poqoprivredno zemqi{te u svojini Republike

daje se u zakup posredstvom javnog oglasa, pribavqawem
pisanih ponuda ili usmenim javnim nadmetawem.

(2) Odluku o raspisivawu javnog oglasa, kao i uslove
oglasa za zakup poqoprivrednog zemqi{ta u svojini
Republike utvr|uje i donosi Vlada Republike Srpske, na
prijedlog Ministarstva. 

(3) Ministarstvo obavqa stru~ne poslove u vezi sa
prikupqawem potrebne dokumentacije i vo|ewem postup-
ka za davawe u zakup poqoprivrednog zemqi{ta u svoji-
ni Republike.

(4) Vlada Republike Srpske donosi odluku o izboru
najpovoqnijeg ponu|a~a i dodjeli poqoprivrednog
zemqi{ta u svojini Republike u zakup.

Ugovor o zakupu poqoprivrednog zemqi{ta u svojini
Republike
^lan 60.

(1) Na osnovu odluke o izboru najpovoqnijeg
ponu|a~a na javnom oglasu za zakup poqoprivrednog
zemqi{ta u svojini Republike, Ministarstvo i
izabrani ponu|a~ zakqu~uju ugovor o zakupu.

(2) Ministarstvo je du`no da dostavi primjerak
ugovora o zakupu u roku od sedam dana nadle`nom sudu za
vo|ewe zemqi{ne kwige, odnosno katastru nekretnina.

(3) Na osnovu zakqu~enog ugovora o zakupu, u posjed
poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike
zakupoprimca uvodi Ministarstvo.

Sadr`aj ugovora o zakupu poqoprivrednog zemqi{ta
^lan 61.

Ugovor o zakupu poqoprivrednog zemqi{ta u svoji-
ni Republike sadr`i obavezno odredbe koje se odnose na:

a) podatke iz zemqi{ne kwige, odnosno katastra
nekretnina;

b) vrijeme trajawa zakupa;
v) visinu i rok pla}awa zakupnine;
g) opis i vrijednost objekata, ure|aja i zasada te

na~in wihovog odr`avawa;
d) vrijeme amortizacije zasada;
|) prava i obaveze zakupoprimca;
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e) namjenu kori{}ewa zakupqenog zemqi{ta;
`) razloge za otkaz ugovora;
z) razloge za prestanak ugovora.

Sredstva zakupnine
^lan 62.

Sredstva od zakupnine za zemqi{te u svojini
Republike upla}uju se u odnosu:

a) 30% na ra~un buxeta Republike i 
b) 70% na ra~un buxeta jedinica lokalne samouprave

na ~ijem se podru~ju nalazi poqoprivredno zemqi{te.

Prestanak va`ewa ugovora o zakupu
^lan 63.

(1) Ugovor o zakupu prestaje istekom vremena na koje
je zakqu~en.

(2) Ugovor o zakupu poqoprivrednog zemqi{ta u svo-
jini Republike mo`e sporazumno prestati u bilo koje
vrijeme.

(3) Ugovor o zakupu prestaje ako zakupqeno poqo-
privredno zemqi{te prestane da bude poqoprivredno
zbog promjene namjene, ili ranije, ako se zemqi{te
koristi suprotno odredbama zakqu~enog ugovora ili
odredbama ovog zakona.

(4) U slu~aju iz stava 3. ovog ~lana, zakupoprimac je
du`an u roku od {est mjeseci od dana prestanka ugovora
o zakupu da preda zemqi{te u posjed Ministarstvu.

(5) Ugovor o zakupu mo`e se obnoviti za isti period,
ukoliko zakupoprimac uredno ispuwava obaveze iz ugo-
vora i `eli da nastavi rad na poqoprivrednom
zemqi{tu koje je dobio u zakup.

Otkaz ugovora o zakupu
^lan 64.

Zakupodavac mo`e otkazati ugovor o zakupu poqo-
privrednog zemqi{ta u svojini Republike u slu~aju ako
zakupoprimac:

a) ne plati zakupninu;
b) ne koristi poqoprivredno zemqi{te u svojini

Republike kao dobar doma}in; 
v) obra|uje poqoprivredno zemqi{te suprotno

odredbama zakqu~enog ugovora; 

g) daje zakupqeno poqoprivredno zemqi{te u podza-
kup ili omogu}ava drugim pravnim licima, pre-
duzetnicima i fizi~kim licima da na bilo koji na~in
koriste poqoprivredno zemqi{te zakupoprimca po
osnovu dogovora za zakupoprimcem (davawe zemqi{ta
koje je predmet zakupa na kori{}ewe drugim licima kao
naknada za usluge obrade, |ubrewa, za{tite i dr.);

d) protivno odobrewu zakupodavca izvr{i investi-
cione radove na poqoprivrednom zemqi{tu koji prelaze
granice uobi~ajenog raspolagawa ili promijeni vrstu
kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta;

|) obavqa aktivnosti suprotno zakonskim propisima
o za{titi prirode ili radwe koje imaju negativan uticaj
na bogatstvo ili stawe prirodnog podru~ja te ako na
bilo koji na~in ugro`ava opstanak prirodnih vrijed-
nosti;

e) po~ne da koristi poqoprivredno zemqi{te u nepo-
qoprivredne svrhe ili mu mijewa namjenu suprotno
odredbama ugovora i ovog zakona.

Vra}awe neamortizovane vrijednosti trajnih zasada
^lan 65.

Zakupoprimac nema pravo na vra}awe neamortizo-
vane vrijednosti trajnih zasada na poqoprivrednom
zemqi{tu u svojini Republike, ako zakupni odnos
prestaje na wegov zahtjev ili wegovom krivicom.

Prava zakupoprimca nakon prestanka ugovora o zakupu
^lan 66.

(1) Nakon prestanka ugovora o zakupu poqo-
privrednog zemqi{ta, zakupoprimac mo`e u roku od
{est mjeseci:

a) da uzme one dijelove opreme i gra|evine koje je
podigao;

b) da tra`i naknadu stvarne vrijednosti opreme koja
se mo`e utvrditi za opremu koju nije mogu}e odnijeti,
vegetacije koju je zasadio, te instalacija i zahvata za
za{titu zemqi{ta koji su poboq{ali kvalitet poqo-
privrednog zemqi{ta, ako je posadio zasade i postavio
navedene ure|aje i objekte uz saglasnost zakupodavaca;

v) ako nije postignut dogovor sa zakupodavcem, da
sru{i i ukloni na vlastiti tro{ak bez potra`ivawa
naknade gra|evinske objekte privremenog karaktera koje
je podigao.

(2) U slu~aju neizvr{ewa obaveze iz stava 1. ta~ka 3.
ovog ~lana, ru{ewe ili uklawawe mo`e izvr{iti
zakupodavac na teret zakupoprimca.

(3) Ako zakupoprimac posadi zasade ili izgradi
ure|aje ili objekte bez odobrewa zakupodavca, nema
pravo na vra}awe neamortizovane vrijednosti zasada
prestankom ugovora o zakupu.

(4) Prestankom ugovora o zakupu, zakupodavac ima
pravo da zadr`i posa|ene zasade i izgra|ene objekte i
ure|aje, a zakupoprimcu mora platiti wihovu jo{
neamortizovanu vrijednost, ako su zasadi, odnosno objek-
ti i ure|aji napravqeni zakupodav~evom saglasno{}u.

(5) Zasadi, objekti i ure|aji pripadaju zakupodavcu
bez od{tete ako su bili zasa|eni i izgra|eni bez wegov-
og odobrewa.

(6) Zakupodavac ima pravo da ukloni bez od{tete
ure|aje kod kojih je to mogu}e.

Raskid ugovora o zakupu
^lan 67.

Na raskid ugovora o zakupu poqoprivrednog
zemqi{ta u svojini Republike koji nisu ure|eni odred-
bama ovog zakona primjewuju se propisi o obligacionim
odnosima.

2. Promet poqoprivrednim zemqi{tem u svojini
Republike

Prodaja poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike
^lan 68.

(1) Poqoprivredno zemqi{te u svojini Republike
prodaje se samo u izuzetnim slu~ajevima pravnim i
fizi~kim licima koji imaju registrovanu poqoprivred-
nu djelatnost ili mjesto prebivali{ta na teritoriji
Bosne i Hercegovine, ako postoji interes za Republiku, i
to posredstvom javnog oglasa. 

(2) Odluku o prodaji poqoprivrednog zemqi{ta u
svojini Republike donosi Vlada Republike Srpske, na
prijedlog Ministarstva.

(3) Odluka o raspisivawu javnog oglasa za prodaju
poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike i odluka
o izboru najpovoqnijeg ponu|a~a na osnovu javnog oglasa
donosi se u skladu sa odredbama Zakona o prometu
nepokretnosti.

(4) Po~etna cijena za kupovinu poqoprivrednog
zemqi{ta u svojini Republike utvr|uje se na osnovu
podataka o tr`i{noj cijeni na podru~ju na kome se
zemqi{te nalazi, pribavqenih od nadle`ne organiza-
cione jedinice Poreske uprave Republike.

(5) Stru~ne poslove u vezi sa prikupqawem potrebne
dokumentacije za prodaju poqoprivrednog zemqi{ta u
svojini Republike obavqa Ministarstvo.

(6) Na osnovu odluke o izboru najpovoqnijeg
ponu|a~a, Vlada Republike Srpske ovlasti}e svog pred-
stavnika za zakqu~ewe ugovora o prodaji poqo-
privrednog zemqi{ta u svojini Republike.
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Sredstva ostvarena od prodaje
^lan 69.

Sredstva ostvarena prodajom poqoprivrednog
zemqi{ta u svojini Republike posebna su vrsta prihoda,
i to 70% buxeta jedinica lokalne samouprave na ~ijem se
podru~ju poqoprivredno zemqi{te nalazi i 30% buxeta
Republike.

Zamjena poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike
^lan 70.

(1) Poqoprivredno zemqi{te u svojini Republike
mo`e se zamijeniti za poqoprivredno zemqi{te u svoji-
ni fizi~kih i pravnih lica u slu~aju ukrupwavawa
poqoprivrednog zemqi{ta i radi wegovog racionalni-
jeg kori{}ewa. 

(2) Zamjena zemqi{ta iz stava 1. ovog ~lana vr{i se
pod uslovom da poqoprivredno zemqi{te u svojini
Republike i zemqi{te za koje se zamjewuje imaju istu
tr`i{nu vrijednost.

(3) Procjena tr`i{ne vrijednosti zemqi{ta iz stava
2. ovog ~lana vr{i se na osnovu podataka o tr`i{noj
cijeni na podru~ju na kome se zemqi{te nalazi, priba-
vqenih od nadle`ne organizacione jedinice Poreske
uprave Republike.

(4) Ugovor o zamjeni poqoprivrednog zemqi{ta iz
stava 1. ovog ~lana, na prijedlog korisnika, odnosno
vlasnika poqoprivrednog zemqi{ta, zakqu~uje
Ministarstvo, uz prethodno pribavqeno mi{qewe
Republi~kog javnog pravobranila{tva.

3. Koncesija za kori{}ewe poqoprivrednog 
zemqi{ta u svojini Republike

Osnovne odredbe
^lan 71.

(1) Koncesija za kori{}ewe poqoprivrednog
zemqi{ta u svojini Republike mo`e se dati doma}em i
stranom pravnom licu na period do 30 godina, u svrhu: 

a) biqne i sto~arske proizvodwe i 
b) za dugogodi{we zasade.
(2) Dodjela poqoprivrednog zemqi{ta na kori{}ewe

po osnovu koncesije vr{i se u skladu sa Zakonom o kon-
cesijama Republike Srpske i Pravilima Komisije za
koncesije.

(3) Vlada Republike Srpske, posredstvom koncesije,
donosi odluku o dodjeli poqoprivrednog zemqi{ta
pravnom licu na kori{}ewe. 

Dostavqawe ugovora
^lan 72.

Primjerak ugovora o prodaji, zakupu i koncesiji
poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike
dostavqa se Ministarstvu finansija i Republi~koj
upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

VII - NADZOR

Osnovna odredba
^lan 73.

(1) Upravni nadzor nad sprovo|ewem ovog zakona
vr{i Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad izvr{avawem ovog
zakona i podzakonskih propisa donesenih na osnovu wega
obavqa poqoprivredna inspekcija u sastavu Republi~ke
uprave za inspekcijske poslove i poqoprivredna
inspekcija u sastavu jedinica lokalne samouprave. 

VIII - KAZNENE ODREDBE 

Prekr{aji
^lan 74. 

(1) Nov~anom kaznom od 2.000,00 do 12.000,00 KM
kazni}e se za prekr{aj preduze}e i drugo pravno lice,
ako:

a) poqoprivredno zemqi{te koje je prostornim ili
urbanisti~kim planom odre|eno da bude gra|evinsko do
privo|ewa planiranoj namjeni ne koristi za poqo-
privrednu proizvodwu (~lan 5.);

b) ispu{ta i odla`e opasne i {tetne materije na
poqoprivrednom zemqi{tu i u kanalima za navod-
wavawe u koli~ini koja mo`e da o{teti i da smawi
proizvodnu sposobnost poqoprivrednog zemqi{ta i
kvalitet vode za navodwavawe (~lan 17.);

v) proizvodi poqoprivredne kulture i vr{i upotre-
bu vode za navodwavawe suprotno odredbama ~lana 18.
stav 4. ovog zakona;

g) utvr|ivawe opasnih i {tetnih materija u poqo-
privrednom zemqi{tu i vodi za navodwavawe vr{i bez
ovla{}ewa koje je izdalo Ministarstvo (~lan 18. stav
2.);

d) utvr|ivawe stawa, kontrolu plodnosti zemqi{ta
i koli~ine unesenih mineralnih |ubriva i pesticida u
obradivom poqoprivrednom zemqi{tu vr{i bez
ovla{}ewa Ministarstva (~lan 20. stav 3.);

|) ne primijeni propisane protiverozivne mjere iz
~lana 21. ovog zakona;

e) vr{i spaqivawe organskih ostataka poslije `etve
usjeva i drugog otpada na poqoprivrednom zemqi{tu
(~lan 25. stav 2.);

`) trajno ili privremeno promijeni namjenu obradi-
vog poqoprivrednog zemqi{ta prve, druge, tre}e,
~etvrte i pete katastarske klase u nepoqoprivredne
svrhe (~lan 27. stav 1.);

z) privo|ewe zemqi{ta prvobitnoj namjeni, odnosno
osposobqavawe za poqoprivrednu proizvodwu vr{i bez
projekta o rekultivaciji poqoprivrednog zemqi{ta ili
na koji nije data saglasnost Ministarstva, te ako rekul-
tivaciju ne vr{i prema projektu (~lan 31.);

i) izvr{i privremenu promjenu namjene poqo-
privrednog zemqi{ta iz ~lana 30. stav 4. ovog zakona bez
odobrewa nadle`nog op{tinskog, odnosno gradskog
organa uprave (~lan 31. st. 1. i 3.);

j) ne izvr{i rekultivaciju poqoprivrednog
zemqi{ta (~lan 31. stav 8.);

k) izra|uje projekat rekultivacije poqoprivrednog
zemqi{ta suprotno odredbama ~lana 31. ovog zakona;

l) izvr{i trajnu promjenu namjene poqoprivrednog
zemqi{ta bez poqoprivredne saglasnosti, odnosno bez
pla}ene naknade za promjenu namjene (~lan 32.);

q) izra|uje projekte ure|ewa poqoprivrednog
zemqi{ta bez ovla{}ewa izdatog od Ministarstva i bez
saglasnosti na projekte ure|ewa poqoprivrednog
zemqi{ta (~lan 40.);

m) poqoprivredno zemqi{te i zemqi{te koje je pro-
stornim ili urbanisti~kim planom odre|eno da bude
gra|evinsko, do privo|ewa planiranoj namjeni, redovno
ne obra|uje i ne koristi za poqoprivrednu proizvodwu
(~lan 45.);

n) ako ne obezbijedi kori{}ewe poqoprivrednog
zemqi{ta davawem u zakup ili na drugi na~in (~lan 46.);

w) poqoprivredno zemqi{te u svojini Republike
uzeto u zakup daje u podzakup (~lan 56.).

(2) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se
nov~anom kaznom od 200,00 do 1.200,00 KM i odgovorno
lice u preduze}u i drugom pravnom licu.

^lan 75.
(1) Nov~anom kaznom od 1.500,00 do 8.000,00 KM

kazni}e se za prekr{aj preduzetnik, ako:
a) poqoprivredno zemqi{te koje je prostornim ili

urbanisti~kim planom odre|eno da bude gra|evinsko do
privo|ewa planiranoj namjeni ne koristi za poqo-
privrednu proizvodwu (~lan 5.);
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b) ispu{ta i odla`e opasne i {tetne materije na
poqoprivrednom zemqi{tu i u kanalima za navod-
wavawe u koli~ini koja mo`e da o{teti i da smawi
proizvodnu sposobnost poqoprivrednog zemqi{ta i
kvalitet vode za navodwavawe (~lan 17.);

v) proizvodi poqoprivredne kulture i vr{i upotre-
bu vode za navodwavawe suprotno odredbama ~lana 18.
stav 4. ovog zakona;

g) ne primijeni propisane protiverozivne mjere iz
~lana 21. ovog zakona;

d) vr{i spaqivawe organskih ostataka poslije `etve
usjeva i drugog otpada na poqoprivrednom zemqi{tu
(~lan 25. stav 2.);

|) trajno ili privremeno promijeni namjenu obradi-
vog poqoprivrednog zemqi{ta prve, druge, tre}e,
~etvrte i pete katastarske klase u nepoqoprivredne
svrhe (~lan 27. stav 1.);

e) privo|ewe zemqi{ta prvobitnoj namjeni, odnosno
osposobqavawe za poqoprivrednu proizvodwu vr{i bez
projekta o rekultivaciji poqoprivrednog zemqi{ta ili
na koji nije data saglasnost Ministarstva, kao i ako
rekultivaciju ne vr{i prema projektu (~lan 31.);

`) izra|uje projekat rekultivacije poqoprivrednog
zemqi{ta suprotno odredbama ~lana 31. ovog zakona;

z) izvr{i trajnu promjenu namjene poqoprivrednog
zemqi{ta bez poqoprivredne saglasnosti, odnosno bez
pla}ene naknade za promjenu namjene (~lan 32.);

i) na poqoprivrednom zemqi{tu i zemqi{tu koje je
prostornim ili urbanisti~kim planom odre|eno da bude
gra|evinsko, do privo|ewa planiranoj namjeni, ne
sprovodi ostale agrotehni~ke mjere (~lan 44. stav 2.);

j) poqoprivredno zemqi{te i zemqi{te koje je pro-
stornim ili urbanisti~kim planom odre|eno da bude
gra|evinsko, do privo|ewa planiranoj namjeni, redovno
ne obra|uje i ne koristi za poqoprivrednu proizvodwu
(~lan 45.);

k) ako ne omogu}i kori{}ewe poqoprivrednog
zemqi{ta, davawe u zakup ili na drugi na~in (~lan 46.);

l) vr{i nomadsku ispa{u stoke na poqoprivrednom
zemqi{tu (~lan 50.);

q) poqoprivredno zemqi{te u svojini Republike
uzeto u zakup daje u podzakup (~lan 56.).

(2) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i
fizi~ko lice nov~anom kaznom od 200,00 do 1.200,00 KM.

^lan 76.
Nov~anom kaznom od 200,00 do 1.200,00 KM kazni}e se

za prekr{aj odgovorno lice u organu jedinice lokalne
samouprave nadle`no za poslove poqoprivrede, ako:

a) ne sprovodi propisane protiverozivne mjere (~lan
21.);

b) ne propi{e mjere za za{titu od poqske {tete (~lan
25.);

v) izda odobrewe za privremenu promjenu namjene
poqoprivrednog zemqi{ta bez prethodno pribavqene
saglasnosti Ministarstva i projekta za rekultivaciju
(~lan 31.);

g) na zahtjev stranke (korisnika, odnosno investito-
ra) ne utvrdi visinu naknade za promjenu namjene poqo-
privrednog zemqi{ta (~lan 34.);

d) na zahtjev stranke (korisnika, odnosno investito-
ra) rje{ewem oslobodi stranku od pla}awa naknade za
promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta suprotno
~lanu 36. ovog zakona; 

|) sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene
poqoprivrednog zemqi{ta koristi suprotno ~lanu 35.
ovog zakona.

IX - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

Dono{ewe osnova i programa
^lan 77.

(1) Osnova Republike donije}e se u roku od {est mjese-
ci, a osnove za op{tine u roku od godinu dana od dana
stupawa na snagu ovog zakona.

(2) U roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu
ovog zakona Ministarstvo }e donijeti:

a) Program za izradu Osnove za{tite, ure|ewa i
kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta,

b) Program ispitivawa opasnih i {tetnih materija
u poqoprivrednom zemqi{tu i vodi za navodwavawe i

v) Program kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u
svojini Republike.

(3) Nadle`ni organ jedinice lokalne samouprave
donije}e u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu
ovog zakona Program za izradu Osnove op{tine.

Rok za dono{ewe podzakonskih propisa
^lan 78.

Ministarstvo }e u roku od {est mjeseci od dana stu-
pawa na snagu ovog zakona donijeti propise:

a) Pravilnik o sadr`aju, na~inu i postupku pola-
gawa stru~nog ispita za izradu osnova za{tite, ure|ewa
i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta i projekata
rekultivacije poqoprivrednog zemqi{ta,

b) Pravilnik o dozvoqenim koli~inama opasnih i
{tetnih materija u poqoprivrednom zemqi{tu i vodi za
navodwavawe i metodama za wihovo ispitivawe,

v) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispuwavaju
preduze}a, druge organizacije i ustanove za utvr|ivawe
opasnih i {tetnih materija u poqoprivrednom
zemqi{tu i vodi za navodwavawe,

g) Pravilnik o uslovima, na~inu i metodama za ispi-
tivawe plodnosti poqoprivrednog zemqi{ta i
utvr|ivawe koli~ine mineralnih |ubriva i pesticida,

d) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispuwavaju
preduze}a, druge organizacije i ustanove u pogledu
opreme i kadra za ispitivawe plodnosti poqo-
privrednog zemqi{ta i utvr|ivawe koli~ine mineral-
nih |ubriva i pesticida i

|) Pravilnik o uslovima i visini naknade za
kori{}ewe pa{waka u svojini Republike.

Po~eti i nedovr{eni postupci
^lan 79.

Postupci komasacije koji su po~eti, a nisu dovr{eni
prije stupawa na snagu ovog zakona bi}e zavr{eni prema
odredbama Zakona o komasaciji (“Slu`beni glasnik
SRBiH”, broj 24/85).

^lan 80.
Postupci prema zahtjevu za izdavawe poqoprivredne

saglasnosti i utvr|ivawe visine naknade za promjenu
namjene poqoprivrednog zemqi{ta, po~eti do dana stu-
pawa na snagu ovog zakona, zavr{i}e se prema odredbama
ovog zakona. 

^lan 81.
Investitori koji su po~eli ili izgradili objekte,

odnosno promijenili namjenu kori{}ewa poqo-
privrednog zemqi{ta, a podnijeli su zahtjev za legali-
zaciju bespravno izgra|enih objekata, du`ni su da plate
naknadu za ve} promijewenu namjenu kori{}ewa poqo-
privrednog zemqi{ta.

Prestanak va`ewa dosada{weg zakona
^lan 82.

Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaje da va`i
Zakon o poqoprivrednom zemqi{tu (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, br. 14/04, 22/04 i 49/04).
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Stupawe zakona na snagu
^lan 83.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-1142/06 Predsjednik 
31. avgusta 2006. godine Narodne skup{tine,
Bawa Luka Mr Igor Radoji~i}, s.r.
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1330
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 DOPUNAMA ZAKONA O
POQOPRIVREDNOM ZEMQI[TU

Progla{avam Zakon o dopunama Zakona o poqo-
privrednom zemqi{tu, koji je Narodna skup{tina
Republike Srpske usvojila na ^etrnaestoj sjednici,
odr`anoj 11. septembra 2007. godine - a Vije}e naroda 21.
septembra 2007. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom
o dopunama Zakona o poqoprivrednom zemqi{tu nije
ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih
naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-1030/07 Predsjednik
25. septembra 2007. godine Republike,
Bawa Luka Dr Milan Jeli}, s.r.

Z A K O N

O DOPUNAMA ZAKONA O POQOPRIVREDNOM
ZEMQI[TU

^lan 1.
U Zakonu o poqoprivrednom zemqi{tu (“Slu`beni

glasnik Republike Srpske”, broj 93/06), u ~lanu 27. u
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stavu 2. iza rije~i: “kao i za izgradwu objekata” dodaju se
rije~i: “za proizvodnu djelatnost”.

^lan 2.
U ~lanu 36. u stavu 1. iz ta~ke `) dodaje se nova ta~ka

z), koja glasi:
“z) izgradwe novih proizvodnih objekata predvi-

|enih prostornim planom i drugim planskim dokumen-
tima”.

U istom ~lanu iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji
glasi:

“4) Pod novim proizvodnim objektima iz stava 1.
ovog ~lana podrazumijevaju se objekti za proizvodwu,
otkup, doradu, preradu i su{ewe poqoprivrednih
proizvoda, kao i objekti za skladi{tewe ovih proizvoda
i hladwa~e ako su u sistemu vlastite proizvodwe.”.

Dosada{wi stav 4. postaje stav 5.

^lan 3.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana

objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-1449/07 Predsjednik
11. septembra 2007. godine Narodne skup{tine,
Bawa Luka Mr Igor Radoji~i}, s.r.
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Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republi-

ke 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 IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O POQOPRIVREDNOM

ZEMQI[TU

Progla{avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
poqoprivrednom zemqi{tu, koji je Narodna skup{tina
Republike Srpske usvojila na Trideset petoj sjednici,
odr`anoj 25. i 26. januara 2010. godine - a Vije}e naroda
8. februara 2010. godine potvrdilo da usvojenim Zako-
nom o izmjenama i dopunama Zakona o poqoprivrednom
zemqi{tu nije ugro`en vitalni nacionalni interes
konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-121/10 Predsjednik
10. februara 2010. godine Republike,
Bawa Luka Dr Rajko Kuzmanovi}, s.r.

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
POQOPRIVREDNOM ZEMQI[TU

^lan 1.
U Zakonu o poqoprivrednom zemqi{tu (“Slu`beni

glasnik Republike Srpske”, br. 93/06 i 86/07), u ~lanu 27.
u stavu 2. poslije rije~i: “djelatnost”, dodaju se rije~i:
“i objekata za stambenu izgradwu”.

U ~lanu 27. stav 3. mijewa se i glasi:
“(3) Ako op{ti interes za izgradwu objekata iz stava

2. ovog ~lana nije utvr|en planskim aktima, odnosno re-
gulacionim planom ili urbanisti~kim projektom, odlu-
kom ga utvr|uje Vlada Republike Srpske”.

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi:
“(4) Izgradwa objekata iz stava 2. ovog ~lana na pod-

ru~jima koja nisu odre|ena kao gradsko gra|evinsko
zemqi{te i ostalo gra|evinsko zemqi{te (seoska podru-
~ja), za koje nije donesen regulacioni plan ili urbani-
sti~ki projekat prema kojem se smatra da je utvr|en op-
{ti interes za tu izgradwu, vr{i se na osnovu prostor-
nog plana kojim je predvi|ena izgradwa na tom
zemqi{tu”.

Dosada{wi stav 4. postaje stav 5.

^lan 2.
U ~lanu 28. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3., ko-

ji glasi:
“(3) Utvr|ivawe ispuwenosti uslova za promjenu ka-

tastarskih kultura i katastarskih, odnosno bonitetnih
klasa poqoprivrednog zemqi{ta vr{i komisija koju
imenuje direktor Republi~ke uprave za geodetske i imo-
vinsko-pravne poslove, a koju ~ine predstavnici Mini-
starstva i Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-
pravne poslove.”.

Dosada{wi st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

^lan 3.
U ~lanu 29. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3., ko-

ji glasi:
“(3) Ako nadle`ni organ jedinice lokalne samoupra-

ve u postupku utvr|ivawa prethodnog stawa katastarske
kulture i klase poqoprivrednog zemqi{ta uvidom u
prijavni list ’B’ utvrdi da nema raspolo`ive podatke
potrebne za utvr|ivawe prethodnog stawa, zatra`i}e od
stranke da podnese zahtjev za utvr|ivawe katastarske
kulture i klase na predmetnom zemqi{tu nadle`nom
odjeqewu za katastar, kako bi se moglo izvr{iti
obra~unavawe naknade za promjenu namjene poqo-
privrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe u skladu
sa ~lanom 33. Zakona.”.

^lan 4.
U ~lanu 30. stav 4. mijewa se i glasi:
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“(4) Privremena promjena namjene poqoprivrednog
zemqi{ta VI, VII i VIII katastarske, odnosno bonitetne
klase mogu}a je samo za sqede}e namjene:

a) za eksploataciju mineralnih sirovina (eksploata-
cija gline radi izrade raznih vrsta opeke, eksploataci-
ja kre~waka - CaCO3, va|ewe {qunka, pijeska i drugo),

b) za zasnivawe rasadni~arske proizvodwe {umskog
biqa i za izgradwu privremenih objekata,

v) za odlagawa na poqoprivrednom zemqi{tu (jalo-
vine, pepela, {qake i drugih materijala) i

g) za izgradwu ribwaka.”.
U stavu 5. poslije rije~i: “godina”, ta~ka se zamjewu-

je zapetom i dodaju se rije~i: “a za namjenu iz stava 4. ta~-
ka a) ovog ~lana ne mo`e da bude du`a od trajawa ugovo-
ra o koncesiji.”.

^lan 5.
U ~lanu 31. stav 2. mijewa se i glasi:
“(2) Poqoprivrednu saglasnost organ lokalne samou-

prave pribavqa po slu`benoj du`nosti na osnovu zahtje-
va uz koji prila`e sqede}u dokumentaciju:

a) urbanisti~ku saglasnost,
b) kopiju rje{ewa o upisu u sudski registar,
v) izvod iz posjedovnog lista ili list nepokretnosti

- prepis i zemqi{nokwi`ni izvadak za vlastito
zemqi{te, a za zemqi{te uzeto u zakup i ugovor o zakupu,

g) kopiju katastarskog plana,
d) projekat rekultivacije poqoprivrednog zemqi{ta

i
|) kopiju ugovora o koncesiji (samo za eksploataciju

mineralnih sirovina).”.
Stav 3. mijewa se i glasi:
“(3) Odobrewe iz stava 1. ovog ~lana mo`e se izdati

samo pravnom licu koje je upisano u sudski registar za
obavqawe te djelatnosti, a u slu~aju privremene promje-
ne namjene iz ~lana 30. stav 4. ta~ka a) Zakona pravno li-
ce mora imati i zakqu~en ugovor o koncesiji za eksploa-
taciju mineralnih sirovina, u skladu sa Zakonom o kon-
cesijama.”.

Poslije stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9., koji glase:
“(8) Nadle`ni organ lokalne samouprave }e formi-

rati Komisiju za pra}ewe izvr{ewa radova za koje je iz-
dato odobrewe za privremenu promjenu namjene poqo-
privrednog zemqi{ta, kao i radova na osposobqavawu
zemqi{ta u skladu sa projektom rekultivacije.

(9) Komisija iz stava 8. ovog ~lana je du`na da o svom
radu podnosi polugodi{we izvje{taje nadle`nom organu
lokalne samouprave, poqoprivrednoj inspekciji i Mi-
nistarstvu.”.

Dosada{wi stav 8. postaje stav 10.

^lan 6.
U ~lanu 32. u stavu 1. i daqem tekstu Zakona rije~i u

zagradi: “(korisnik, odnosno investitor)”, zamjewuju se
rije~ima: “(vlasnik, odnosno korisnik poqoprivrednog
zemqi{ta)”.

^lan 7.
U ~lanu 34. u stavu 4. u ta~ki b) poslije rije~i: “li-

sta” bri{e se zapeta i dodaju se rije~i: “ili list nepo-
kretnosti - prepis”.

U stavu 6. poslije rije~i: “Ministarstvu”, bri{e se
ta~ka i dodaju se rije~i: “i nadle`nom odjeqewu za kata-
star”.

^lan 8.
U ~lanu 35. stav 2. mijewa se i glasi:
“(2) Sredstva od napla}ene naknade za promjenu na-

mjene poqoprivrednog zemqi{ta i zakupnine za poqo-
privredno zemqi{te u svojini Republike mogu se kori-
stiti samo za sqede}e namjene: za osposobqavawe i

ure|ewe drugih zemqi{ta koja su degradirana, zapu{te-
na, koja su lo{ijeg kvaliteta ili su neplodna, za poprav-
ku i poboq{awe plodnosti zemqi{ta, za sprovo|ewe
protiverozionih mjera i za melioracije poqo-
privrednog zemqi{ta slabijeg kvaliteta.”.

^lan 9.
U ~lanu 36. u stavu 1. poslije rije~i: “zemqi{ta”, do-

daju se rije~i: “pod uslovom da su prethodno ispuweni
uslovi iz ~lana 27. st. 2. i 4. Zakona”.

U ta~ki a) poslije rije~i: “porodi~nog poqo-
privrednog gazdinstva”, dodaju se rije~i: “povr{ine do
500 m2”.

U ta~ki |) prvi broj: “VIII” zamjewuje se brojem: “VII”.
Ta~ka z) mijewa se i glasi:
“z) izgradwe novih proizvodnih objekata u oblasti

poqoprivrede”.
Poslije ta~ke z) dodaju se nove t. i) i j) koje glase:
“i) izgradwe ili legalizacije stambenog objekta iz-

bjeglica i raseqenih lica na zemqi{tu povr{ine do 500
m2, pod uslovom da je nadle`ni organ utvrdio status iz-
bjeglog i raseqenog lica i da izbjeglo i raseqeno lice
nema rije{eno stambeno pitawe i

j) izgradwa ili legalizacija stambenih objekata po-
rodicama poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih
invalida I i II kategorije na zemqi{tu povr{ine do 500
m2, pod uslovom da je nadle`ni organ utvrdio status po-
rodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih in-
valida I i II kategorije i da isti nemaju rije{eno stambe-
no pitawe”.

U stavu 2. poslije rije~i: “proizvodwu”, bri{e se
ta~ka i dodaju se rije~i: “i koje je upisano u registar
poqoprivrednih gazdinstava”.

^lan 10.
U ~lanu 45. stav 2. bri{e se.

^lan 11.
U ~lanu 62. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2., ko-

ji glasi:
“(2) Sredstva ostvarena od zakupnine za poqo-

privredno zemqi{te u svojini Republike mogu se kori-
stiti samo za namjenu iz ~lana 35. stav 2. Zakona.”.

^lan 12.
Poslije ~lana 73. dodaju se novi ~l. 73a. i 73b., koji

glase:

“Ovla{}ewa poqoprivrednog inspektora
^lan 73a.

U obavqawu poslova inspekcijskog nadzora poqo-
privredni inspektor ima obavezu i ovla{}ewe da vr{i:

a) kontrolu u ciqu utvr|ivawa da li se poqo-
privredno zemqi{te, kome je planskim aktom u skladu sa
Zakonom odre|ena druga namjena, do privo|ewa planira-
noj namjeni koristi za poqoprivrednu proizvodwu,

b) kontrolu da li se poqoprivredno zemqi{te kori-
sti u skladu sa namjenom, da li se zemqi{te degradira,
zaga|uje ili se na neki drugi na~in o{te}uje ili mu se
smawuje prirodna plodnost,

v) kontrolu da li je pribavqeno mi{qewe Mini-
starstva na Osnove za{tite, kori{}ewa i ure|ewa poqo-
privrednog zemqi{ta, koje donose jedinice lokalne sa-
mouprave,

g) kontrolu da li vlasnici, odnosno korisnici re-
dovno obra|uju i koriste poqoprivredno zemqi{te u
skladu sa Zakonom,

d) kontrolu da li se obradivo poqoprivredno
zemqi{te I, II, III, IV i V katastarske, odnosno bonitetne
klase koristi u nepoqoprivredne svrhe, odnosno da li se
na istom vr{i trajna ili privremena promjena namjene,
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|) kontrolu da li su za bilo koji oblik privremene
promjene namjene poqoprivrednog zemqi{ta dobijena
poqoprivredna saglasnost Ministarstva i odobrewe
nadle`nog organa jedinice lokalne samouprave u skladu
sa Zakonom,

e) kontrolu da li se radovi na rekultivaciji poqo-
privrednog zemqi{ta koje je privremeno promijenilo
namjenu vr{e po projektu rekultivacije i po odobrewu
nadle`nog organa jedinice lokalne samouprave,

`) utvr|ivawe da li je poqoprivredno zemqi{te za
koje je odobrena privremena promjena namjene
osposobqeno za poqoprivrednu proizvodwu ili vra}eno
u prvobitno stawe u svemu prema projektu rekultivacije,

z) kontrolu nadle`nog organa jedinice lokalne samo-
uprave u pogledu primjene odredaba Zakona o propisanom
postupku, obra~unu, pla}awu i upotrebi naknada utvr|e-
nih Zakonom, odnosno da li su rje{ewa o poqoprivred-
noj saglasnosti i rje{ewa o osloba|awu od pla}awa na-
knade donesena u skladu sa Zakonom,

i) kontrolu namjene objekata za ~iju gradwu je donese-
no rje{ewe o osloba|awu od pla}awa naknade,

j) kontrolu u ciqu utvr|ivawa dozvoqenih koli~ina
opasnih i {tetnih materija u poqoprivrednom
zemqi{tu, vodi za navodwavawe i uzimawe uzoraka za
ova ispitivawa,

k) kontrolu da li pravno lice koje vr{i ispitivawe
sadr`aja opasnih i {tetnih materija u poqoprivrednom
zemqi{tu i vodi za navodwavawe, kao i kontrolu plod-
nosti obradivog poqoprivrednog zemqi{ta i utvr|i-
vawe koli~ine mineralnih |ubriva i pesticida posjedu-
je ovla{}ewe Ministarstva,

l) kontrolu u ciqu utvr|ivawa da li korisnici, od-
nosno vlasnici poqoprivrednog zemqi{ta vr{e siste-
matsku kontrolu plodnosti obradivog poqoprivrednog
zemqi{ta od I do V katastarske klase,

q) kontrolu da li je nadle`ni organ jedinice lokal-
ne samouprave propisao protiverozione mjere i mjere za
suzbijawe poqskih {teta i da li se vlasnici, odnosno
korisnici poqoprivrednog zemqi{ta pridr`avaju pro-
pisanih mjera,

m) kontrolu da li se pa{waci u svojini Republike
koriste u skladu sa propisanim uslovima,

n) kontrolu u ciqu utvr|ivawa da li zakupci i kon-
cesionari koriste poqoprivredno zemqi{te za poqo-
privrednu proizvodwu u skladu sa Zakonom i ugovorima
o zakupu, odnosno koncesiji i da li zemqi{te daju u pod-
zakup ili ga ustupaju na kori{}ewe tre}im licima po
bilo kom osnovu,

w) kontrolu zemqi{ta, poqoprivrednih objekata,
poslovnih kwiga i dokumenata vlasnika, zakupaca, kon-
cesionara i drugih korisnika poqoprivrednog
zemqi{ta na koje se odnose odredbe Zakona i propisa do-
nesenih na osnovu wega,

o) kontrolu u ciqu utvr|ivawa da li je za mjere
ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta melioracijama do-
nesen projekat, da li je projekat izradilo pravno lice
kojem je Ministarstvo izdalo ovla{}ewe i da li je Mi-
nistarstvo dalo saglasnost na projekte ure|ewa poqo-
privrednog zemqi{ta i

p) nadzor nad primjenom ostalih odredaba Zakona.

Mjere i radwe poqoprivrednog inspektora
^lan 73b.

U vr{ewu poslova iz ~lana 73a. ovog zakona poqo-
privredni inspektor ima obavezu i ovla{}ewe da:

a) zabrani kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta za
neku drugu namjenu osim za poqoprivrednu proizvodwu,
ako tom zemqi{tu nije odre|ena druga namjena u skladu
sa Zakonom,

b) zabrani trajnu ili privremenu promjenu namjene
obradivog poqoprivrednog zemqi{ta od I do V kata-

starske, odnosno bonitetne klase ukoliko za promjenu
namjene nije utvr|en op{ti interes,

v) zabrani trajnu ili privremenu promjenu namjene
poqoprivrednog zemqi{ta, ako za promjenu namjene nije
pla}ena naknada i dobijena poqoprivredna saglasnost u
skladu sa Zakonom,

g) zabrani privremenu promjenu namjene poqo-
privrednog zemqi{ta VI, VII i VIII katastarske, odnosno
bonitetne klase ako se vr{i bez odobrewa nadle`nog or-
gana jedinice lokalne samouprave ili ako je odobrewe
doneseno suprotno odredbama Zakona,

d) zabrani ispu{tawe i odlagawe bilo koje vrste
opasnih i {tetnih materija na poqoprivrednom
zemqi{tu i u kanalima za navodwavawe i odvodwavawe,
ako se vr{i bez saglasnosti Ministarstva,

|) zabrani nepravilnu upotrebu mineralnih |ubriva
i sredstava za za{titu biqa i upotrebu ako wihov kva-
litet ne odgovara propisanim standardima,

e) zabrani pravnom licu da vr{i kontrolu plodno-
sti obradivog poqoprivrednog zemqi{ta i utvr|ivawe
koli~ine unesenih mineralnih |ubriva i pesticida u
zemqi{tu bez ovla{}ewa Ministarstva,

`) zabrani izvo|ewe mjera ure|ewa poqoprivrednog
zemqi{ta ako se vr{e bez projekta, ako se ne vr{e po po-
sebnim projektima koje je izradilo ovla{}eno pravno
lice i ako Ministarstvo nije dalo saglasnost na projek-
te ure|ewa,

z) obavijesti nadle`ne organe o uo~enim nepravilno-
stima ako nije ovla{}en da sam postupa,

i) podnese prijavu nadle`nom organu za u~iweno kri-
vi~no djelo, izda prekr{ajni nalog ili podnese zahtjev
za pokretawe prekr{ajnog postupka zbog povrede odreda-
ba Zakona,

j) izvr{i uzimawe uzoraka zemqi{ta, poqo-
privrednog biqa i vode za navodwavawe za ispitivawa
propisana Zakonom,

k) naredi vlasniku, odnosno korisniku da kod nadle-
`nog organa pribavi poqoprivrednu saglasnost i drugu
dokumentaciju propisanu Zakonom,

l) podnese prijedlog za poni{tewe po pravu nadzora
odobrewa za gra|ewe ako je pribavqeno bez prethodne
poqoprivredne saglasnosti i

q) u ostalim slu~ajevima nepridr`avawa odredaba
Zakona donese rje{ewe, naredi mjere propisane Zakonom
i odredi rok za izvr{ewe.”.

^lan 13.
U ~lanu 74. u stavu 1. broj: “2.000,00” zamjewuje se bro-

jem: “15.000”, a broj: “12.000,00” zamjewuje se brojem:
“45.000”.

U stavu 2. broj: “200,00” zamjewuje se brojem: “2.000”, a
broj: “1.200,00” zamjewuje se brojem: “6.000”.

^lan 14.
U ~lanu 75. u stavu 1. broj: “1.500,00” zamjewuje se bro-

jem: “3.000”, a broj: “8.000,00” zamjewuje se brojem: “9.000”.
U ta~ki |) poslije rije~i: “svrhe” dodaju se rije~i:

“ili omogu}i na vlastitom zemqi{tu izvo|ewe radova
kojima se trajno ili privremeno mijewa namjena poqo-
privrednog zemqi{ta”, a rije~i u zagradi: “stav 1.” bri-
{u se.

U stavu 2. broj: “200,00” zamjewuje se brojem: “1.000”, a
broj: “1.200,00” zamjewuje se brojem: “3.000”.

^lan 15.
U ~lanu 76. u stavu 1. broj: “200,00” zamjewuje se bro-

jem: “1.000”, a broj: “1.200,00” zamjewuje se brojem: “3.000”.
U ta~ki g) poslije rije~i: “zemqi{ta” dodaju se rije-

~i: “ili je ne utvrdi u skladu sa ~l. 32. do 34. Zakona”, a
rije~i u zagradi: “(~lan 34.)” bri{u se.
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^lan 16.
U ~lanu 81. u stavu 1. rije~: “investitori” zamjewuje

se rije~ima: “vlasnici, odnosno korisnici”.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi:
“(2) Vlasnici, odnosno korisnici zemqi{ta koji su

podnijeli zahtjev za pribavqawe odobrewa za izgradwu
objekta na zemqi{tu na kojem je ve} promijewena namjena
kori{}ewa u katastarskoj evidenciji, a nije pla}ena
naknada, du`ni su da plate naknadu za promjenu namjene
kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta, u skladu sa ~la-
nom 33. Zakona.”.

^lan 17.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana

objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-111/10 Predsjednik
26. januara 2010. godine Narodne skup{tine,
Bawa Luka Mr Igor Radoji~i}, s.r.
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59

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 ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ

ЗЕМЉИШТУ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
пољопривредном земљишту, ко ји је На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Че тр на е стој сјед ни ци, одр -
жа ној 15. де цем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 27. де -
цем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
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измјенама и допунама Закона о пољопри вредном
земљишту 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: 01-020-3544/11 Пред сјед ник
29. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

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

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ ЗЕ МЉИ ШТУ

Члан 1.

У За ко ну о по љо при вред ном зе мљи шту (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 93/06, 86/07 и 14/10) у чла -
ну 14. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“(3) Оп шти не су ду жне да Ми ни стар ству оба ве зно до -
ста ве је дан при мје рак Осно ва оп шти не у елек трон ском об -
ли ку.”.

Члан 2.

Члан 27. ми је ња се и гла си:

“(1) Про мје на на мје не по љо при вред ног зе мљи шта у
не по љо при вред не свр хе вр ши се у скла ду са спро вед бе ним
до ку мен ти ма про стор ног уре ђе ња и из да тим ло ка циј ским
усло ви ма.

(2) Ако ни је за сно ва на на спро вед бе ним до ку мен ти ма
про стор ног уре ђе ња, за бра ње на је про мје на на мје не по љо -
при вред ног зе мљи шта I, II, III и IV ка та стар ске, од но сно
бо ни тет не кла се у не по љо при вред не свр хе.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, про мје на на мје не
по љо при вред ног зе мљи шта I, II, III и IV ка та стар ске, од но -
сно бо ни тет не кла се мо же да се вр ши са мо на осно ву ра -
спо ло жи вих стра те шких до ку ме на та про стор ног уре ђе ња,
струч ног ми шље ња и ло ка циј ских усло ва, са мо за из град -
њу обје ка та:

а) зе маљ ске ин фра струк ту ре (ен ти тет ска и ре ги о нал на
ин фра струк ту ра: са о бра ћај на, хи дро тех нич ка, енер гет ска,
те ле ко му ни ка ци о на и ин фор ма ци о на),

б) ко му нал не ин фра струк ту ре (ин фра струк ту ра је ди ни -
це ло кал не са мо у пра ве: са о бра ћај на, хи дро тех нич ка, енер -
гет ска, те ле ко му ни ка ци о на и ин фор ма ци о на),

в) за из град њу обје ка та ко ји су у функ ци ји по љо при -
вред не про из вод ње,

г) ин ди ви ду ал них стам бе них и по моћ них обје ка та у
окви ру по љо при вред ног га здин ства на том под руч ју и

д) ин ди ви ду ал них стам бе них и по моћ них обје ка та ин -
ве сти то ра, од но сно ли ца ре ги стро ва них за ба вље ње по љо -
при вред ним дје лат но сти ма.

(4) У то ку из ра де до ку ме на та про стор ног уре ђе ња Ми -
ни стар ство да је смјер ни це, ми шље ња и су ге сти је на план -
ска рје ше ња та ко да:

а) при је утвр ђи ва ња на цр та до ку ме на та из ста ва 1. овог
чла на Ми ни стар ство уче ству је на струч ној рас пра ви на ко -
јој се раз ма тра пред на црт до ку мен та у скла ду са За ко ном о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу,

б) при је утвр ђи ва ња при је дло га до ку ме на та из ста ва 1.
овог чла на Ми ни стар ство уче ству је на струч ној рас пра ви
на ко јој се раз ма тра став но си о ца из ра де о при мјед ба ма,
при је дло зи ма и ми шље њи ма на на црт до ку мен та ко ји је
био на јав ном уви ду, у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про -
сто ра и гра ђе њу.

(5) Про мје на на мје не по љо при вред ног зе мљи шта V, VI,
VII и VI II ка та стар ске, од но сно бо ни тет не кла се, ако ни је
за сно ва на на до ку мен ти ма про стор ног уре ђе ња, до зво ље на
је на осно ву струч ног ми шље ња и ло ка циј ских усло ва.

(6) Због ума ње ња ври јед но сти и гу бит ка по љо при вред -
ног зе мљи шта као до бра од оп штег ин те ре са пла ћа се на -
кна да за про мје ну на мје не по љо при вред ног зе мљи шта у
скла ду са овим за ко ном.”.

Члан 3.

Члан 28. ми је ња се и гла си:

“(1) Ми ни стар ство да је или од би ја са гла сност за про -
мје ну ка та стар ске кул ту ре и кла се по љо при вред ног зе мљи -
шта на осно ву за хтје ва Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и
имо вин ско-прав не по сло ве уз ко ји се при ла же сље де ћа до -
ку мен та ци ја:

а) пре пис за пи сни ка о утвр ђи ва њу ис пу ње но сти усло -
ва за про мје ну ка та стар ских кул ту ра и кла са по љо при вред -
ног зе мљи шта, ко ји је са чи њен у скла ду са овим за ко ном и
под за кон ским ак ти ма Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и
имо вин ско-прав не по сло ве,

б) ко пи ја из во да из јав не еви ден ци је о не по крет но сти -
ма за пар це лу за ко ју се тра жи са гла сност,

в) ко пи ја за хтје ва стран ке и

г) фо то-до ку мен та ци ја пар це ле за ко ју се тра жи са гла -
сност.

(2) За бра ње на је про мје на ка та стар ских кул ту ра и ка та -
стар ских кла са по љо при вред ног зе мљи шта ра ди ње го вог
ко ри шће ња у не по љо при вред не свр хе.

(3) За бра ње но је ад ми ни стра тив но ми је ња ње ка та стар -
ских кул ту ра и кла са по љо при вред ног зе мљи шта у по ступ -
ку упла ње ња и гра ђе ња обје ка та, а да прет ход но ни је спро -
ве ден по сту пак про мје не на мје не по љо при вред ног зе мљи -
шта у не по љо при вред не свр хе у скла ду са овим за ко ном.”.

Члан 4.

Члан 30. ми је ња се и гла си:

“(1) Про мје ном на мје не по љо при вред ног зе мљи шта у
сми слу овог за ко на сма тра се сва ко ко ри шће ње по љо при -
вред ног зе мљи шта за из град њу на се ља, ин ду стриј ских,
енер гет ских и ру дар ских обје ка та, же ље знич ких пру га, пу -
те ва, вод них аку му ла ци ја, по шу мља ва ње или дру ги ра до ви
ко ји ма се трај но оне мо гу ћа ва ко ри шће ње тог зе мљи шта за
по љо при вред ну про из вод њу.

(2) Под про мје ном на мје не по љо при вред ног зе мљи шта
сма тра се и екс пло а та ци ја ми не рал них си ро ви на и из во ђе -
ње ра до ва на од ла га њу ја ло ви не, пе пе ла, шља ке и дру гих
опа сних и штет них ма те ри ја на по љо при вред ном зе мљи -
шту на од ре ђе но ври је ме, на кон че га је ко ри сник ду жан да
по ступ ком ре кул ти ва ци је по љо при вред но зе мљи ште вра ти
у пр во бит ну на мје ну.

(3) Ре кул ти ва ци ја по љо при вред ног зе мљи шта под ра зу -
ми је ва си стем тех нич ких, агро тех нич ких и би о ло шких мје -
ра и по сту па ка ко јим се на ру ше но зе мљи ште вра ћа у пр во -
бит ну на мје ну у скла ду са про јек том ре кул ти ва ци је.

(4) Про је кат ре кул ти ва ци је по љо при вред ног зе мљи шта
тре ба да са др жи: по сту пак ски да ња и чу ва ња ху му сног
сло ја, уда ље ност од су сјед них пар це ла, ду би ну до ко је је
до зво ље на екс пло а та ци ја ми не рал них си ро ви на, по сту пак
би о ло шке ре кул ти ва ци је по љо при вред ног зе мљи шта, ро -
ко ве из во ђе ња по је ди них фа за би о ло шке ре кул ти ва ци је по -
љо при вред ног зе мљи шта, ди на ми ку при во ђе ња зе мљи шта
по љо при вред ној про из вод њи или дру гој на мје ни, хи дро -
тех нич ке ра до ве ко ји ма се ус по ста вља пр во бит ни вод ни
ре жим у зе мљи шту, по сту пак и рок ис пи ти ва ња опа сних и
штет них ма те ри ја у ре кул ти ви са ном зе мљи шту и фи нан -
сиј ски план за ре а ли за ци ју про јек та ре кул ти ва ци је.

(5) Про је кат ре кул ти ва ци је мо же да из ра ђу је при вред -
но дру штво, дру га ор га ни за ци ја или уста но ва ко ја је упи -
са на у суд ски ре ги стар за оба вља ње ове дје лат но сти, ако
има у рад ном од но су нај ма ње два ли ца са ви со ком струч -
ном спре мом по љо при вред ног или шу мар ског смје ра, од -
но сно спе ци ја ли сте за кон кре тан пред мет ре кул ти ва ци је,
са рад ним ис ку ством од нај ма ње три го ди не на тим по сло -
ви ма.

(6) Про мје на на мје не по љо при вред ног зе мљи шта вр ши
се у скла ду са чла ном 27. За ко на.”.

Члан 5.

Члан 31. ми је ња се и гла си:
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“(1) По љо при вред ну са гла сност за про мје ну на мје не
по љо при вред ног зе мљи шта у свр хе из чла на 30. став 2.
овог за ко на из да је над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо -
у пра ве уз прет ход но при ба вље не смјер ни це Ми ни стар -
ства.

(2) Смјер ни це Ми ни стар ства при ба вља ор ган је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве по слу жбе ној ду жно сти, на осно ву
зах тје ва, уз ко ји при ла же:

а) ло ка циј ске усло ве,

б) ко пи ју рје ше ња о упи су у суд ски ре ги стар,

в) из вод из јав не еви ден ци је о не по крет но сти ма за вла -
сти то зе мљи ште, а за зе мљи ште узе то у за куп и уго вор о
за ку пу,

г) ко пи ју ка та стар ског пла на,

д) про је кат ре кул ти ва ци је по љо при вред ног зе мљи шта и

ђ) ко пи ју уго во ра о кон це си ји (са мо за екс пло а та ци ју
ми не рал них си ро ви на).”.

Члан 6.

У чла ну 32. у ста ву 1. ри је чи: “трај ну и при вре ме ну”
бри шу се.

Став 4. бри ше се.

До са да шњи став 5. по ста је став 4.

У до са да шњем ста ву 5., ко ји по ста је став 4. ри је чи:
“пар це ла за гра ђе ње” за мје њу ју се ри је чи ма: “гра ђе вин ска
пар це ла”, а ри је чи: “рје ше њу о ур ба ни стич кој са гла сно -
сти” за мје њу ју се ри је чи ма: “ло ка циј ским усло ви ма”.

Члан 7.

У чла ну 33. у ста ву 1. број: “(1)” и ри јеч: “трај ну” бри -
шу се.

Став 2. бри ше се.

Члан 8.

У чла ну 34. став 4. ми је ња се и гла си:

“(4) Уз за хтјев за из да ва ње по љо при вред не са гла сно сти
за про мје ну на мје не по љо при вред ног зе мљи шта ко ри сник,
од но сно ин ве сти тор под но си:

а) ло ка циј ске усло ве,

б) по сје дов ни лист или лист не по крет но сти за пар це лу
за ко ју се тра жи са гла сност,

в) зе мљи шнок њи жни из ва дак и

г) ко пи ју ка та стар ског пла на.”.

Члан 9.

У чла ну 35. став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Сред ства од на пла ће не на кна де по осно ву про мје -
не на мје не по љо при вред ног зе мљи шта у не по љо при вред -
не свр хе и сред ства од за куп ни не за зе мљи ште у сво ји ни
Ре пу бли ке, ко ја су при ход бу џе та оп шти не, ко ри сте се за
сље де ће на мје не:

а) из ра ду Осно ва оп шти не,

б) оспо со бља ва ње и уре ђе ње по љо при вред них зе мљи -
шта ко ја су де гра ди ра на, за пу ште на, ко ја су ло ши јег ква ли -
те та или су не плод на,

в) за по прав ку и по бољ ша ње плод но сти зе мљи шта,

г) за спро во ђе ње про ти ве ро зив них мје ра и ме ли о ра ци -
је по љо при вред ног зе мљи шта сла би јег ква ли те та и

д) за спро во ђе ње по ступ ка ко ма са ци је.”.

По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“(3) Сред ства од на пла ће не на кна де по осно ву про мје -
не на мје не по љо при вред ног зе мљи шта у не по љо при вред -
не свр хе и за куп ни не за зе мљи ште у сво ји ни Ре пу бли ке,
ко ја су при ход бу џе та Ре пу бли ке, ко ри сте се за сље де ће на -
мје не:

а) из ра ду и спро во ђе ње Осно ва Ре пу бли ке и сред њо -
роч ног про гра ма за шти те, ко ри шће ња и уре ђе ња по љо при -
вред ног зе мљи шта,

б) при прем не рад ње у спро во ђе њу по ступ ка до дје ле
по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске
по сред ством кон це си је (иден ти фи ка ци ја зе мљи шта, из ра -
да сту ди је и дру го) и

в) за спро во ђе ње по ступ ка ко ма са ци је.”.

Члан 10.

У чла ну 36. у ста ву 1. ри је чи: “под усло вом да су прет -
ход но ис пу ње ни усло ви из чла на 27. ст. 2. и 4. За ко на” бри -
шу се, а т. а), з) и и) ми је ња ју се и гла се:

“а) из град ње, адап та ци је или ре кон струк ци је стам бе не
згра де по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства по вр ши не
до 500 м² и из град ње еко ном ских обје ка та ко ји се ко ри сте
за при мар ну по љо при вред ну про из вод њу по вр ши не до 500
м², са мо у слу ча ју да се по љо при вред но зе мљи ште на ко ме
се вр ши про мје на на мје не на ла зи ван ужег и ши рег ур ба -
ног под руч ја, од но сно у се о ском под руч ју,

з) из град ње но вих про из вод них обје ка та у обла сти по -
љо при вре де, пре храм бе не, тек стил не ин ду стри је и ин ду -
стри је за про из вод њу обу ће и на мје шта ја, са мо у слу ча ју
да се по љо при вред но зе мљи ште на ко ме се вр ши про мје на
на мје не на ла зи ван ужег и ши рег ур ба ног под руч ја, од но -
сно у се о ском под руч ју,

и) из град ње или ле га ли за ци је стам бе ног објек та из бје -
гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка на зе мљи шту по вр -
ши не до 500 м², под усло вом да је то ли це у ста ту су или је
има ло ста тус из бје гли це или ра се ље ног ли ца у ври је ме
сти ца ња вла сни штва на зе мљи шту на ми је ње ном за стам бе -
ну из град њу, што до ка зу је увје ре њем Од сје ка Ми ни стар -
ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца, од но сно над ле жног ор -
га на и”.

У ста ву 4. ри је чи: “ако су у си сте му вла сти те про из вод -
ње” бри шу се.

По сли је ста ва 5. до да је се но ви став 6., ко ји гла си:

“(6) Уз до ку мен та ци ју про пи са ну чла ном 34. За ко на, за
утвр ђи ва ње пла ћа ња на кна де из ста ва 1. овог чла на ин ве -
сти тор под но си и сље де ће до ка зе:

а) за слу чај из ста ва 1. тач ка а) овог чла на, из вод из до -
ку мен та про стор ног уре ђе ња на осно ву ко јег се ви ди да се
пар це ла на ко јој се пла ни ра град ња на ла зи у се о ском под -
руч ју, од но сно ван ужег или ши рег ур ба ног под руч ја и до -
ку мент ко јим се по твр ђу је да је ри јеч о по ро дич ном по љо -
при вред ном га здин ству ко је је упи са но у ре ги стар по љо -
при вред них га здин ста ва,

б) за слу чај из ста ва 1. тач ка з) овог чла на, из вод из до -
ку мен та про стор ног уре ђе ња на осно ву ко јег се ви ди да се
пар це ла на ко јој се пла ни ра град ња на ла зи у се о ском под -
руч ју, од но сно ван ужег или ши рег ур ба ног под руч ја и

в) за слу чај из ста ва 1. т. и) и ј) овог чла на, до каз о ста -
ту су ли ца.”.

Члан 11.

Члан 59. ми је ња се и гла си:

“(1) По љо при вред но зе мљи ште у сво ји ни Ре пу бли ке
да је се у за куп на осно ву јав ног огла са, при ба вља њем пи -
са них по ну да или усме ним јав ним над ме та њем.

(2) Од лу ку о рас пи си ва њу јав ног огла са, као и усло ве
огла са за за куп по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре -
пу бли ке утвр ђу је и до но си скуп шти на је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве (оп шти не и гра да) на чи јој се те ри то ри ји на ла -
зи по љо при вред но зе мљи ште у сво ји ни Ре пу бли ке, уз
прет ход но при ба вље ну са гла сност Ми ни стар ства.

(3) Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (оп шти не
и гра да) до но си од лу ку о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа ча и
до дје ли по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке у
за куп, уз прет ход но при ба вље ну са гла сност Ми ни стар -
ства.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник ко јим се про пи су ју
усло ви и на чин да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта
у сво ји ни Ре пу бли ке.”.
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Члан 12.

Члан 60. ми је ња се и гла си:

“(1) На осно ву од лу ке о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа -
ча на јав ном огла су за за куп по љо при вред ног зе мљи шта у
сво ји ни Ре пу бли ке, на чел ник оп шти не или гра до на чел ник
и иза бра ни по ну ђач за кљу чу ју уго вор о за ку пу.

(2) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ду жна је да у ро ку од
се дам да на од да на за кљу че ња уго во ра из ста ва 1. овог чла -
на до ста ви по је дан при мје рак уго во ра о за ку пу над ле жном
ор га ну за во ђе ње јав них зе мљи шних еви ден ци ја и Ми ни -
стар ству.

(3) Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко је за кљу че уго во ре
о за ку пу по љо при вред ног зе мљи шта ду жне су да Ми ни -
стар ству го ди шње до ста вља ју из вје штај о ре а ли за ци ји за -
кљу че них уго во ра.”.

Члан 13.

Чла н 62. ми је ња се и гла си:

“Сред ства оства ре на од за куп ни не за зе мљи ште у сво -
ји ни Ре пу бли ке упла ћу ју се у од но су:

а) 50% на ра чун бу џе та Ре пу бли ке,

б) 50% на ра чун бу џе та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве
на чи јем се под руч ју на ла зи по љо при вред но зе мљи ште.”.

Члан 14.

У чла ну 63. у ста ву 5. по сли је ри је чи: “пе ри од” и за пе -
те до да ју се ри је чи: “под но ше њем за хтје ва за про ду же ње
је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве” и за пе та.

Члан 15.

У чла ну 72. за пе та по сли је ри је чи: “про да ји” и ри јеч:
“за ку пу” бри шу се.

Члан 16.

У чла ну 73а. у тач ки д) бро је ви: “I, II, III, IV и V” ми је -
ња ју се и гла се: “I, II, III и IV”, а ри је чи: “трај на или при -
вре ме на” бри шу се.

У тач ки ђ) ри јеч: “при вре ме не” бри ше се, а ри је чи: “до -
би је на по љо при вред на са гла сност” за мје њу ју се ри је чи ма:
“до би је не смјер ни це”.

Члан 17.

У чла ну 73б. тач ка б) ми је ња се и гла си:

“б) за бра ни про мје ну на мје не по љо при вред ног зе мљи -
шта ако се не спро во ди у скла ду са овим за ко ном,”.

У тач ки в) ри је чи: “трај ну или при вре ме ну” бри шу се.

Тач ка г) ми је ња се и гла си:

“г) на ре ди ко ри сни ку по љо при вред ног зе мљи шта ко ји
на том зе мљи шту вр ши екс пло а та ци ју ми не рал них си ро ви -
на, од ла га ње ја ло ви не, пе пе ла, шља ке и дру гих опа сних и
штет них ма те ри ја да при сту пи ре кул ти ва ци ји по љо при -
вред ног зе мљи шта у скла ду са про јек том ре кул ти ва ци је, а
о то ме оба ви је сти надлежнe органe”.

Члан 18.

У чла ну 74. тач ка ж) ми је ња се и гла си:

“ж) про ми је ни на мје ну по љо при вред ног зе мљи шта I,
II, III и IV ка та стар ске, од но сно бо ни тет не кла се у не по љо -
при вред не свр хе (члан 27. став 2);”.

У тач ки з) ри јеч: “ни је да та са гла сност” за мје њу је се
ри је чи ма: “ни су да те смјер ни це”.

У тач ки и) ри јеч: “при вре ме ну” бри ше се, број: “4.” за -
мје њу је се бро јем: “2.”, а ри је чи: “(члан 31. ст. 1. и 3.) за -
мје њу ју се ри је чи ма: “(члан 31. став 1)”.

У тач ки ј) ри је чи: “(члан 31. став 8.)” за мје њу ју се ри -
је чи ма: “(члан 30. став 2)”.

У тач ки к) број: “31.” за мје њу је се бро јем: “30.”.

У тач ки л) ри јеч: “трај ну” бри ше се.

Члан 19.

У чла ну 75. тач ка ђ) ми је ња се и гла си:

“ђ) про ми је ни на мје ну по љо при вред ног зе мљи шта I, II,
III и IV ка та стар ске, од но сно бо ни тет не кла се у не по љо -
при вред не свр хе или омо гу ћи на вла сти том зе мљи шту из -
во ђе ње ра до ва ко ји ма се ми је ња на мје на по љо при вред ног
зе мљи шта (члан 27. став 2);”.

У тач ки е) ри је чи: “ни је да та са гла сност” за мје њу ју се
ри је чи ма: “ни су да те смјер ни це”.

У тач ки ж) број: “31.” за мје њу је се бро јем: “30.”.

У тач ки з) ри јеч: “трај ну” бри ше се.

Члан 20.

У чла ну 76. у тач ки в) ри јеч: “при вре ме ну” бри ше се, а
ри је чи: “при ба вље не са гла сно сти” за мје њу ју се ри је чи ма:
“при ба вље них смјер ни ца”.

Члан 21.

У чла ну 78. ри јеч: “Ми ни стар ство” за мје њу је се ри јеч -
ју: “Ми ни стар”.

У тач ки д) по сли је ри јеч: “пе сти ци да” ри јеч: “и” бри ше
се и до да је се за пе та.

У тач ки ђ) по сли је ри је чи: “Ре пу бли ке” до да је се ри јеч:
“и” и но ва тач ка е), ко ја гла си:

“е) Пра вил ник о усло ви ма и на чи ну да ва ња у за куп по -
љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке”.

Члан 22.

По сли је чла на 80. до да је се но ви члан 80а., ко ји гла си:

“Члан 80а.

Уго во ри о за ку пу по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји -
ни Ре пу бли ке Срп ске за кљу че ни до сту па ња на сна гу овог
за ко на оста ју на сна зи до ис те ка вре ме на на ко ји су за кљу -
че ни.”.

Члан 23.

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: 01-2019/11 Пред сјед ник
15. де цем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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1087
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 ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
пољопривредном земљишту, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Петој редовној сједници, 
одржаној 27. јуна 2019. године, а Вијеће народа 4. јула 
2019. године констатовало да усвојеним Законом о измје-
нама и допунама Закона о пољопривредном земљишту није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2782/19 Предсједник
8. јула 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Члан 1.
У Закону о пољопривредном земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) у 
члану 2. алинеja 8. мијења се и гласи:

“- ‘плодност земљишта’ је способност земљишта да 
омогући задовољавајуће гајење усјева уз минимално ко-
ришћење ђубрива;”.

Послије алинеје 8. додаје се нова алинеја 9, која гласи:
“- ‘деградација’ je посебан облик оштећења земљишта 

који се манифестује кроз кварење структуре, збијање и од-
ношење површинском ерозијом плодног слоја земљишта 
усљед неправилне обраде, неадекватног начина коришћења 
и голе сјече;”.

Досадашње алинеје 9. и 10. постају алинеје 10. и 11.
У досадашњој алинеји 10, која постаје алинеја 11, 

послије ријечи: “земљиште” додају се запета и ријечи: 
“воду, здравље биљака, животиња и људи”.

Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. ријечи: “рибњаци, трстици и моч-

варе” бришу се.

Члан 3.
У члану 9. у ставу 2. ријечи: “прибављеног мишљења” 

замјењују се ријечима: “прибављене сагласности”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Одлука о изради Основе Републике, односно Осно-

ве општине припрема се према програму за израду основе 
и садржи податке o: циљу доношења основе, подручју које 
је обухваћено основом, року израде основе, периоду на који 
се доноси основа, изворима средстава за израду основе, 
мјесту одржавања јавног увида и друге податке.”.

Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Основе Републике доносе се на период до 20 годи-

на, а Основе општине на период до десет година”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 4.
Члан 10. мијења се и гласи:
“(1) Програм за израду Основе Републике доноси Ми-

нистарство, а програм за израду Основе општине, доноси 
скупштина јединице локалне самоуправе уз сагласност 
Министарства.

(2) Министар пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: министар) доноси правилник којим се 
прописује садржај, начин израде и доношења програма за 
израду основе.”.

Члан 5.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Основу Републике, односно општине може да израђује 

предузеће, друга организација или установа која је уписана 
у регистар пословних субјеката за обављање ове дјелат-
ности и ако има најмање три запослена лица са високом 
стручном спремом пољопривредне струке одговарајућег 
смјера, од којих најмање једно лице има звање доктор нау-
ка из области наука о пољопривредном земљишту и радно 
искуство од најмање три године на тим пословима.”.

Члан 6.
У члану 12. у ставу 2. ријечи: “о њеној изради,” за-

мјењују се ријечима: “и програмом за израду основе и”.

Члан 7.
Члан 16. мијења се и гласи:
“(1) У сврху вођења информационог система о пољопри-

вредном земљишту, односно земљишног информационог 
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система (ЗИС), Министарство води податке о земљишном 
покривачу, начину коришћења, педолошким и бонитетним 
особинама, потенцијалној ерозији, плодности земљишта, 
промјени намјене, погодности за узгој одређених култура, 
површинама пољопривредног земљишта у својини Репу-
блике датим у закуп и концесију, мониторингу, деградацији 
и друге податке о стању пољопривредног земљишта.

(2) У вођењу евиденције о пољопривредном земљишту 
Министарство остварује сарадњу са органом надлежним 
за имовинско-правне послове и институцијама у чијој на-
длежности је прикупљање и обрада података наведених у 
ставу 1. овог члана.”.

Члан 8.
Послије члана 16. додају се назив члана и нови члан 

16а, који гласи:

“Заштита пољопривредног земљишта од оштећења
Члан 16а.

(1) Ради очувања намјенског и рационалног коришћења 
пољопривредног земљишта, спречавања коришћења у не-
пољопривредне сврхе, производње здравствено исправ-
не хране, заштите здравља људи, животињског и биљног 
свијета, несметаног коришћења и заштите животне сре-
дине, врши се заштита пољопривредног земљишта од 
оштећења.

(2) Оштећењем пољопривредног земљишта сматра се:
а) деградација,
б) контаминација,
в) ерозија,
г) промјена намјене земљишта.
(3) У сврху заштите пољопривредног земљишта од 

оштећења врши се:
а) утврђивање стања оштећења пољопривредног зе-

мљишта и
б) трајно праћење стања пољопривредног земљишта 

који обухватају одређене параметре земљишта (у даљем 
тексту: мониторинг земљишта), са циљем прикупљања ин-
формација о промјенама стања и карактеристикама земљи-
шта, те идентификацији облика и интензитета оштећења 
земљишта.

(4) Мониторинг земљишта обавља референтна инсти-
туција коју овласти Министарство.

(5) Министар, уз сагласност министарства надлежног 
за заштиту животне средине, доноси правилник којим се 
прописује методологија за успостављање и праћење стања 
пољопривредног земљишта.”.

Члан 9.
Члан 18. мијења се и гласи:
“(1) Утврђивање опасних и штетних материја у 

пољопривредном земљишту и води за наводњавање може 
да врши предузеће, друга организација или установа која је 
уписана у регистар пословних субјеката за обављање те дје-
латности, која има најмање два запослена лица са високом 
стручном спремом пољопривредне струке одговарајућег 
смјера, која располаже са одговарајућом опремом за рад и 
која има овлашћење за рад које је издало Министарство.

(2) Овлашћена организација из става 1. овог члана под-
носи Министарству извјештаје о резултатима испитивања 
и утврђивања.”.

Члан 10.
У члану 20. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Ради заштите и очувања хемијских и биолошких 

својстава пољопривредног земљишта и обезбјеђења пра-
вилне употребе минералних и органских ђубрива и пести-
цида, власник, односно корисник минимално једног хекта-
ра обрадивог пољопривредног земљишта, који је уписан 
у Регистар пољопривредних газдинстава, обавезан је да 
врши контролу плодности пољопривредног земљишта и 

количине унесених минералних ђубрива и пестицида нај-
мање сваке четири године.”.

Став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3, 4, 5. и 6. постају ст. 2, 3, 4. и 5.

Члан 11.
Члан 27. мијења се и гласи:
“(1) Промјена намјене пољопривредног земљишта 

I, II, III и IV катастарске, односно бонитетне класе у не-
пољопривредне сврхе врши се у складу са спроведбеним 
документима просторног уређења.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, уколико за одређено 
подручје није донесен спроведбени документ просторног 
уређења или није предвиђено његово доношење, промјена 
намјене пољопривредног земљишта I, II, III и IV катастар-
ске, односно бонитетне класе врши се у складу са лока-
цијским условима, само за изградњу:

а) објеката за које локацијске услове издаје министар-
ство надлежно за послове грађевинарства,

б) објеката који су у функцији пољопривредне про-
изводње и

в) индивидуалних стамбених и помоћних објеката у 
оквиру пољопривредног газдинства на том подручју.

(3) У току израде докумената просторног уређења Ми-
нистарство даје смјернице, мишљења и сугестије на план-
ска рјешења, тако да:

а) прије утврђивања нацрта докумената из става 1. овог 
члана, Министарство учествује на јавној расправи на којој 
се разматра преднацрт документа у складу са прописом о 
уређењу простора и грађењу,

б) прије утврђивања приједлога докумената из става 
1. овог члана, Министарство учествује на јавној расправи 
на којој се разматра став носиоца израде о примједбама, 
приједлозима и мишљењима на нацрт документа који је 
био на јавном увиду, у складу са прописом о уређењу про-
стора и грађењу.

(4) Промјена намјене пољопривредног земљишта V, VI, 
VII и VIII катастарске, односно бонитетне класе, врши се у 
складу са стратешким и спроведбеним документима про-
сторног уређења, односно локацијским условима.

(5) Због умањења вриједности и губитка пољопри-
вредног земљишта као добра од општег интереса, плаћа се 
накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у 
складу са овим законом.”.

Члан 12.
Члан 29. мијења се и гласи:
“(1) Када надлежни орган јединице локалне самоуправе 

у поступку издавања пољопривредне сагласности, утврди да 
је измијењена култура и класа пољопривредног земљишта 
у непољопривредне сврхе, а да претходно није спроведен 
поступак промјене намјене у складу са овим законом, ду-
жан је да узме претходно стање катастарске културе и класе 
пољопривредног земљишта као основ за обрачун накнаде.

(2) Ако надлежни орган јединице локалне самоуправе 
нема расположиве податке потребне за утврђивање прет-
ходног стања катастарске културе и класе, затражиће од 
странке да поднесе захтјев за утврђивање претходног стања 
катастарске културе и класе на предметном земљишту на-
длежном органу за имовинско-правне послове, да би се мо-
гло извршити обрачунавање накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 
складу са овим законом.

(3) Претходно стање из ст. 1. и 2. овог члана утврђује 
се уколико је извршена промјена културе и класе пољопри-
вредног земљишта након 1980. године.”.

Члан 13.
У члану 30. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Под промјеном намјене пољопривредног земљишта 

сматра се и експлоатација минералних сировина и извође-
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ње радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке, шљунка, 
камена, као и опасних и штетних материја на пољопривред-
ном земљишту на одређено вријеме, након чега је корисник 
дужан да рекултивише земљиште у складу са пројектом 
рекултивације.”.

У ставу 3. ријечи: “враћа у првобитну намјену” за-
мјењују се ријечима: “приводи намјени”.

Послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
“(7) Министар доноси правилник којим се прописује 

начин вођења евиденције о промјени намјене пољопри-
вредног земљишта.”.

Члан 14.
У члану 31. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Орган јединице локалне самоуправе дужан је да 

прибави смјернице Министарства подносећи захтјев, уз 
који прилаже:

а) извод из важећег документа просторног уређења из 
којег се види намјена површине,

б) локацијске или урбанистичко-техничке услове овје-
рене од органа управе надлежног за послове уређења про-
стора,

в) копију рјешења о упису у регистар пословних субје-
ката или рјешења о регистрацији предузетника,

г) извод из јавне евиденције о непокретностима за властито 
земљиште, односно уговор о закупу за закупљено земљиште,

д) копију катастарског плана или ажурну геодетску по-
длогу предмета обухвата,

ђ) пројекат рекултивације пољопривредног земљишта и
е) копију уговора о концесији (само за експлоатацију 

минералних сировина).”.

Члан 15.
Члан 32. мијења се и гласи:
“(1) За промјену намјене пољопривредног земљишта 

инвеститор плаћа једнократну накнаду, осим у случајевима 
ослобађања од плаћања накнаде прописаних овим законом.

(2) Пољопривредно земљиште не може се користити у 
непољопривредне сврхе док се не изврши уплата накнаде 
из става 1. овог члана.

(3) Јединице локалне самоуправе не могу утврђивати 
општи интерес, нити могу својим одлукама ослобађати од 
плаћања дијела накнаде који њима припада.

(4) Накнада због промјене намјене плаћа се за цијелу 
грађевинску парцелу која је дефинисана локацијским и 
урбанистичко-техничким условима овјереним од органа 
управе надлежног за послове уређења простора.

(5) Изузетно од става 4. овог члана, када се промјена на-
мјене врши за објекат који је предмет легализације, а за који 
не постоји обавеза прибављања локацијских нити израда 
урбанистичко-технички услова, подаци о парцели потребни 
за обрачун накнаде за промјену намјене, утврђује се на осно-
ву геодетског снимка ситуације стварно изведеног стања 
бесправно изграђеног објекта, израђеног од овлашћеног 
лица за послове премјера и катастра непокретности.”.

Члан 16.
У члану 33. испред ријечи: “Накнада” додаје се број: 

“1” у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана, накнада за промје-

ну намјене пољопривредног земљишта из члана 30. став 2. 
овог закона утврђује се у износу од 50% од висине накнаде 
из става 1. овог члана, уколико је пројектом рекултивације 
планирано да се земљиште користи као пољопривредно.”.

Члан 17.
Члан 34. мијења се и гласи:
“(1) Обавезу плаћања и висину накнаде за промјену на-

мјене пољопривредног земљишта у сврхе из члана 30. овог 

закона, рјешењем утврђује надлежни орган јединице локал-
не самоуправе.

(2) Против рјешења из става 1. овог члана дозвољена је 
жалба Министарству.

(3) Накнаду за промјену намјене пољопривредног зе-
мљишта инвеститор је дужан да плати прије издавања 
пољопривредне сагласности.

(4) Уз захтјев за издавање пољопривредне сагласности 
за промјену намјене пољопривредног земљишта инвести-
тор подноси:

а) локацијске услове или урбанистичко-техничке усло-
ве овјерене од управе надлежног за послове уређења про-
стора,

б) копију геодетског снимка ситуације стварно изве-
деног стања израђеног од овлашћеног лица за послове 
премјера и катастра непокретности, само у случају легали-
зације бесправно изграђеног објекта,

в) посједовни лист или лист непокретности за парцелу 
за коју се тражи сагласност,

г) копију катастарског плана или ажурну геодетску по-
длогу предмета обухвата,

д) доказ о правном основу за коришћење земљишта, ако 
инвеститор није власник пољопривредног земљишта,

ђ) доказ надлежног органа о претходном стању, уколико 
се у посједовном листу предметно земљиште води као не-
пољопривредно.

(5) Надлежни орган јединице локалне самоуправе, на 
основу документације из става 4. овог члана и доказа о 
извршеној уплати накнаде за промјену намјене, доноси рје-
шење о пољопривредној сагласности за промјену намјене 
пољопривредног земљишта.

(6) Осим елемената коју су утврђени прописом којим 
се уређује општи управни поступак, рјешење о пољопри-
вредној сагласности из става 5. овог члана обавезно садржи 
и сврху или намјену за коју се издаје, ознаку катастарске 
честице, катастарску културу и класу, површину за коју је 
обрачуната и уплаћена накнада и износ припадајуће нак-
наде.

(7) Рјешење о пољопривредној сагласности доноси се 
у року од 30 дана од дана подношења захтјева, а примје-
рак тог рјешења обавезно се доставља Министарству, Ре-
публичкој управи за инспекцијске послове и надлежном 
органу за имовинско-правне послове.

(8) Пољопривредну сагласност инвеститор прибавља 
прије добијања грађевинске дозволе.

(9) Против рјешења о пољопривредној сагласности до-
звољена је жалба Министарству.”.

Члан 18.
У члану 35. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Средства од наплаћене накнаде по основу промје-

не намјене пољопривредног земљишта у непољопривред-
не сврхе, средства од закупнине и концесионе накнаде за 
коришћење земљишта у својини Републике, која су приход 
буџета јединице локалне самоуправе, користе се за сљедеће 
намјене:

а) израду Основа општине,
б) оспособљавање и уређење пољопривредних земљи-

шта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квали-
тета или су неплодна,

в) за поправку и побољшање плодности земљишта,
г) за спровођење противерозивних мјера и мелиорације 

пољопривредног земљишта слабијег квалитета,
д) за спровођење поступка комасације и
ђ) за спровођење поступка додјеле пољопривредног зе-

мљишта у својини Републике у закуп.”.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Јединице локалне самоуправе достављају Ми-

нистарству годишње извјештаје о коришћењу средстава из 
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става 2. овог члана до 31. марта текуће године за претходну 
годину.”.

Члан 19.
Члан 36. мијења се и гласи:
“(1) Накнада за промјену намјене пољопривредног зе-

мљишта не плаћа се у случају:
а) изградње, реконструкције или легализације стамбене 

зграде породичног пољопривредног газдинства површине 
до 500 m² у циљу побољшања услова становања тог до-
маћинства, само у случају да се пољопривредно земљиште 
на коме се врши промјена намјене налази у сеоском подру-
чју, односно ван градске зоне,

б) изградње објеката у области пољопривреде, прехрам-
бене, текстилне индустрије и индустрије за производњу 
обуће и намјештаја, само у случају да се пољопривредно 
земљиште на коме се врши промјена намјене налази у сео-
ском подручју, односно ван градске зоне,

в) одређивања локације за гробље или проширење 
гробља, као и за изградњу вјерских објеката,

г) изградње објеката који служе за одбрану од поплава, 
за одводњавање и наводњавање земљишта или за уређење 
бујица,

д) регулације водотока у функцији уређења пољопри-
вредног земљишта,

ђ) изградње и проширења пољских путева који допри-
носе рационалнијем коришћењу пољопривредног земљи-
шта,

е) пошумљавања обрадивог пољопривредног земљишта 
VI, VII и VIII катастарске класе, ако је основама утврђено 
да ће се то земљиште рационалније користити ако се по-
шуми,

ж) подизања пољозаштитних појасева,
з) изградње јавних путева и жељезничке инфраструк-

туре,
и) изградње или легализације стамбеног објекта избје-

глица, расељених лица и повратника на земљишту површи-
не до 500 m², ако то лице има статус или је имало статус 
избјеглице или расељеног лица у вријеме стицања власни-
штва на земљишту намијењеном за стамбену изградњу, а то 
доказује увјерењем надлежног органа,

ј) изградња или легализација стамбених објеката по-
родицама погинулих и несталих бораца и ратних војних 
инвалида од I до VI категорије на земљишту површине до 
500 m², под условом да је надлежни орган утврдио статус 
породице погинулих и несталих бораца и ратних војних 
инвалида од I до VI категорије и да они немају ријешено 
стамбено питање и

к) легализације објекта изграђених до краја 1980. годи-
не.

(2) Породичним пољопривредним газдинством, у сми-
слу овог закона, сматра се пољопривредно газдинство на 
коме физичко лице - пољопривредник заједно са чланови-
ма свог домаћинства обавља пољопривредну производњу 
и које је уписано у регистар пољопривредних газдинстава.

(3) Под пољопривредним објектима из става 1. тачка б) 
овог члана подразумијевају се објекти који су у функцији 
пољопривредне производње, односно објекти за производ-
њу, откуп, дораду, прераду и сушење пољопривредних 
производа, као и објекти за складиштење и чување готових 
пољопривредних производа, хладњаче, стаје за гајење сто-
ке, објекти за гајење гљива, пужева и риба.

(4) Рјешење о ослобађању од плаћања накнаде доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе.

(5) Уз документацију прописану чланом 34. Закона, за 
утврђивање плаћања накнаде из става 1. овог члана инве-
ститор подноси и сљедеће доказе:

а) за случај из става 1. тачка а) овог члана, извод из 
важећег документа просторног уређења на основу којег 
се види да се парцела на којој се планира градња налази 
у сеоском подручју, односно ван градске зоне и документ 

којим се потврђује да је ријеч о породичном пољопривред-
ном газдинству које је уписано у регистар пољопривредних 
газдинстава,

б) за случај из става 1. тачка б) овог члана, извод из 
важећег документа просторног уређења на основу којег се 
види да се парцела на којој се планира градња налази ван 
градске зоне, односно у сеоском или ванурбаном подру-
чју,

в) за случај из става 1. т. и) и ј) овог члана, доказ о ста-
тусу лица и

г) за случај из става 1. тачка к) доказ надлежног органа 
да је објекат изграђен до краја 1980. године.”.

Члан 20.
Послије члана 52. назив главе: “VI - РАСПОЛАГАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ У СВОЈИНИ 
РЕПУБЛИКЕ” мијења се и гласи: “VI - РАСПОЛАГАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ” и члан 53. мијења 
се и гласи:

“(1) Пољопривредно земљиште на територији Репу-
блике уписано у јавним евиденцијама као општенародна 
имовина, без уписаног права коришћења, управљања или 
располагања, друштвена, односно државна својина са пра-
вом коришћења, управљања или располагања у корист пре-
дузећа која су била предмет приватизације или је уписано 
као посјед тих предузећа, ступањем на снагу овог закона, 
по сили закона, постаје својина и посјед Републике.

(2) Пољопривредно земљиште на територији Републике 
уписано у јавним евиденцијама као општенародна имови-
на, без уписаног права коришћења, управљања или распо-
лагања, друштвена, односно државна својина са правом 
коришћења, управљања или располагања или као посјед 
бивших друштвено-правних лица са сједиштем ван тери-
торије Републике, ступањем на снагу овог закона, по сили 
закона, постаје својина и посјед Републике.

(3) Орган управе надлежан за вођење јавних евиденција 
о непокретностима уписује право својине и посједа на не-
покретностима из ст. 1. и 2. овог члана на захтјев Правобра-
нилаштва Републике Српске.

(4) На непокретностима из ст. 1. и 2. овог члана за које 
не постоји власничка евиденција, а уписане су као посјед 
бивших друштвено-правних лица или су уписане у ка-
тастар као посјед физичких или правних лица без ваљаног 
правног основа, утврђује се право својине и посједа у ко-
рист Републике.

(5) На захтјев Правобранилаштва Републике Српске, 
орган управе надлежан за имовинско-правне послове спро-
води поступак и доноси рјешење о утврђивању права из 
става 4. овог члана.”.

Члан 21.
Члан 54. мијења се и гласи:
“(1) Пољопривредно земљишта у својини Републике 

користи се у складу са годишњим програм коришћења, који 
доноси скупштина јединице локалне самоуправе уз сагла-
сност Министарства.

(2) Програм из става 1. овог члана надлежни орган једи-
нице локалне самоуправе дужан је да донесе најкасније до 
краја марта текуће године.

(3) Програм из става 1. овог члана садржи:
а) површине земљишта у својини Републике по ката-

старским општинама - укупну површину,
б) податке о површини додијељеног пољопривредног 

земљишта у својини Републике и корисницима пољопри-
вредног земљишта,

в) податке о површини недодијељеног пољопривред-
ног земљишта у својини Републике и тренутно стање ко-
ришћења,

г) површину земљишта планирану за давање у закуп,
д) површину земљишта планирану за концесију и
ђ) површину земљишта одређену за закуп пашњака.
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(4) Уколико јединица локалне самоуправе не донесе 

програм из става 1. овог члана у прописаном року, Ми-
нистарство може покренути поступак додјеле концесије за 
коришћење недодијељеног пољопривредног земљишта.”.

Члан 22.
У члану 55. испред ријечи: “Пољопривредно” додаје се 

број: “1” у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Забрањено је коришћење пољопривредног земљи-

шта у својини Републике без правног основа.”.

Члан 23.
У члану 70. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Процјену тржишне вриједности земљишта из става 

2. овог члана врши надлежна организациона јединица По-
реске управе Републике или овлашћени вјештак пољопри-
вредне струке.”.

Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) Министар доноси правилник којим се прописује 

поступак за замјену пољопривредног земљишта у својини 
Републике за пољопривредно земљиште у својини физич-
ких и правних лица.”.

Члан 24.
Члан 73а. мијења се и гласи:
“У обављању послова инспекцијског надзора, пољопри-

вредни инспектор има обавезу и овлашћење да врши:
а) контролу да ли се пољопривредно земљиште кори-

сти за пољопривредну производњу у складу са Законом, 
односно да ли се пољопривредно земљиште, којем је план-
ским актом одређена друга намјена, до привођења планира-
ној намјени користи за пољопривредну производњу,

б) контролу да ли су прибављене сагласности Мини-
старства на одлуку и програм за израду Основа општине,

в) контролу да ли се врши деградација пољопривредног 
земљишта, испуштање и одлагање било које врсте опасних 
и штетних материја на пољопривредном земљишту и у ка-
налима за наводњавање и одводњавање,

г) контролу да ли су пољопривредно земљиште на којем 
се врши производња пољопривредних култура и вода за на-
водњавање контаминирани,

д) контролу да ли корисници, односно власници 
пољопривредног земљишта врше контролу плодности 
обрадивог пољопривредног земљишта и остатака пестици-
да у земљишту,

ђ) контролу да ли правно лице које врши испитивање 
садржаја опасних и штетних материја у пољопривредном 
земљишту и води за наводњавање, као и контролу плод-
ности пољопривредног земљишта и утврђивање количине 
минералних ђубрива и пестицида, посједује овлашћење 
Министарства,

е) контролу да ли власници, односно корисници 
пољопривредног земљишта у ерозивним подручјима врше 
противерозивне мјере,

ж) контролу да ли је надлежни орган јединице локалне 
самоуправе прописао противерозивне мјере и мјере за су-
збијање пољске штете,

з) контролу да ли се на пољопривредном земљишту 
причињава пољска штета, односно врши спаљивање орган-
ских остатака послије жетве усјева и другог отпада,

и) контролу да ли је инвеститор за промјену намјене 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе при-
бавио пољопривредну сагласност у складу са законом,

ј) контролу да ли се радови на рекултивацији пољопри-
вредног земљишта које је промијенило намјену врше по 
пројекту рекултивације,

к) контролу надлежног органа јединице локалне само-
управе која се односи на издавање рјешења о утврђивању 
накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта и 
рјешења о пољопривредној сагласности,

л) контролу да ли се мјере уређења пољопривредног зе-
мљишта мелиорацијама спроводе по пројекту уређења који 
је одобрило Министарство,

љ) контролу да ли се пашњаци у својини Републике ко-
ристе за испашу стоке у складу са прописаним условима,

м) контролу да ли је надлежни орган јединице локалне 
самоуправе донио годишњи програм коришћења пољопри-
вредног земљишта у својини Републике,

н) контролу да ли корисник пољопривредног земљишта 
у својини Републике има правни основ за коришћење,

њ) контролу да ли закупци и концесионари користе 
пољопривредно земљиште у својини Републике, у складу 
са Законом и уговором о закупу, односно концесији и

о) надзор над примјеном осталих одредаба Закона.”.

Члан 25.
Члан 73б. мијења се и гласи:
“У вршењу послова из члана 73а. овог закона пољопри-

вредни инспектор има обавезу и овлашћење да:
а) забрани коришћење пољопривредног земљишта у 

друге сврхе супротно Закону, односно нареди кориснику 
да пољопривредно земљиште користи за пољопривредну 
производњу, до момента привођења земљишта планираној 
намјени,

б) нареди да се прибаве сагласности Министарства на 
одлуку и програм за израду Основа општине,

в) забрани деградацију пољопривредног земљишта, 
испуштање и одлагање било које врсте опасних и штетних 
материја на пољопривредном земљишту и у каналима за на-
водњавање и одводњавање, те нареди кориснику пољопри-
вредног земљишта да изврши анализу земљишта и воде за 
наводњавање на присуство опасних и штетних материја,

г) забрани производњу пољопривредних култура на 
пољопривредном земљишту и употребу воде за наводња-
вање, уколико је то неопходно према резултатима испити-
вања,

д) нареди власнику, односно кориснику минимално јед-
ног хектара обрадивог пољопривредног земљишта, који је 
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава да изврши 
контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта 
и контролу количине остатака пестицида у земљишту,

ђ) забрани правном лицу да врши испитивање садржаја 
опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту 
и води за наводњавање, као и контролу плодности пољопри-
вредног земљишта и утврђивање количине минералних ђу-
брива и пестицида, те му наложи прибављање овлашћења 
од Министарства,

е) нареди власнику, односно кориснику да врши проти-
верозивне мјере на пољопривредно земљиште у ерозивним 
подручјима,

ж) нареди надлежном органу јединице локалне само-
управе да пропише противерозивне мјере и мјере за сузби-
јање пољске штете,

з) забрани чињење пољске штете и спаљивање орган-
ских остатака послије жетве усјева и другог отпада на 
пољопривредном земљишту,

и) нареди инвеститору да код надлежног органа приба-
ви пољопривредну сагласност и другу документацију про-
писану Законом,

ј) нареди инвеститору који на земљишту врши експлоа-
тацију минералних сировина, одлагање јаловине, пепела, 
шљаке, шљунка и камена и других опасних и штетних ма-
терија да приступи рекултивацији пољопривредног земљи-
шта у складу са пројектом рекултивације и о томе обавије-
сти надлежнe органe,

к) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кри-
вично дјело, изда прекршајни налог или поднесе захтјев 
за покретање прекршајног поступка, због неправилности 
приликом издавања рјешења о утврђивању накнаде за 
промјену намјене пољопривредног земљишта и рјешења о 
пољопривредној сагласности,
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л) нареди инвеститору који на земљишту спроводи мје-
ре уређења пољопривредног земљишта мелиорацијама да 
прибави пројекат уређења,

љ) нареди власнику, односно кориснику пољопривред-
ног земљишта да изврши привођење намјени запуштеног 
пољопривредног земљишта,

м) обавијести надлежне органе да корисник не користи 
пашњак у својини Републике у складу са Законом,

н) нареди надлежном органу локалне самоуправе да 
донесе годишњи програм коришћења пољопривредног зе-
мљишта у својини Републике,

њ) забрани коришћење пољопривредног земљишта у 
својини Републике без правног основа и о томе обавијести 
надлежне органе,

о) обавијести надлежне органе о уоченим неправилно-
стима коришћења пољопривредног земљишта у својини 
Републике од стране закупаца и концесионара и

п) у осталим случајевима непридржавања одредаба За-
кона донесе рјешење, нареди мјере прописане Законом и 
одреди рок за извршење.”.

Члан 26.
Члан 74. мијења се и гласи:
“(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 15.000 КМ казни-

ће се за прекршај предузеће и друго правно лице ако:
а) пољопривредно земљиште користи у друге сврхе, 

односно не користи за пољопривредну производњу до при-
вођења планираној намјени (члан 5),

б) врши деградацију пољопривредног земљишта, испу-
шта и одлаже опасне и штетне материје на пољопривред-
но земљиште и у каналима за наводњавање у количини 
која може да оштети и да смањи производну способност 
пољопривредног земљишта и квалитет воде за наводња-
вање (члан 17),

в) производи пољопривредне културе на пољопривред-
ном земљишту и врши употребу воде за наводњавање за 
које је утврђено да су контаминирани (члан 18),

г) врши испитивање садржаја опасних и штетних мате-
рија у пољопривредном земљишту и води за наводњавање, 
као и контролу плодности пољопривредног земљишта и 
утврђивање количине минералних ђубрива и пестицида, 
без овлашћења Министарства (члан 20),

д) не изврши контролу плодности обрадивог пољопри-
вредног земљишта и контролу количине остатака пестици-
да у земљишту (члан 20),

ђ) не примијени прописане противерозивне мјере (члан 
21),

е) причињава пољску штету и врши спаљивање ор-
ганских остатака послије жетве усјева и другог отпада на 
пољопривредном земљишту (члан 25),

ж) изврши промјену намјене пољопривредног земљи-
шта из члана 30. Закона без издате пољопривредне сагла-
сности надлежног органа јединице локалне самоуправе 
(члан 27),

з) врши рекултивацију пољопривредног земљишта без 
пројекта о рекултивацији, као и ако рекултивацију не врши 
по пројекту (члан 30),

и) спроводи мјере уређења пољопривредног земљишта 
мелиорацијама без пројекта уређења (члан 40),

ј) редовно не обрађује, односно запусти пољопривред-
но земљиште (члан 45),

к) не обезбиједи коришћење пољопривредног земљи-
шта давањем у закуп или на други начин (члан 46),

л) не користи пашњак у својини Републике у складу са 
Законом (члан 49),

љ) користи пољопривредно земљиште у својини Репу-
блике без правног основа (члан 55. став 2).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ и одговорно лице у 
предузећу и другом правном лицу.”.

Члан 27.
Члан 75. мијења се и гласи:
“(1) Новчаном казном од 1.500 КМ до 7.500 КМ казниће 

се за прекршај предузетник ако:
а) пољопривредно земљиште користи у друге сврхе, 

односно не користи за пољопривредну производњу до при-
вођења планираној намјени (члан 5),

б) врши деградацију пољопривредног земљишта, испу-
шта и одлаже опасне и штетне материје на пољопривред-
но земљиште и у каналима за наводњавање у количини 
која може да оштети и да смањи производну способност 
пољопривредног земљишта и квалитет воде за наводња-
вање (члан 17),

в) производи пољопривредне културе на пољопривред-
ном земљишту и врши употребу воде за наводњавање за 
које је утврђено да су контаминирани (члан 18),

г) не изврши контролу плодности обрадивог пољопри-
вредног земљишта и контролу количине остатака пестици-
да у земљишту (члан 20),

д) не примијени прописане противерозивне мјере (члан 
21),

ђ) причињава пољску штету и врши спаљивање ор-
ганских остатака послије жетве усјева и другог отпада на 
пољопривредном земљишту (члан 25),

е) изврши промјену намјене пољопривредног земљи-
шта из члана 30. Закона без издате пољопривредне сагла-
сности надлежног органа јединице локалне самоуправе 
(члан 27),

ж) врши рекултивацију пољопривредног земљишта без 
пројекта о рекултивацији, као и ако рекултивацију не врши 
у складу са пројектом (члан 30),

з) спроводи мјере уређења пољопривредног земљишта 
мелиорацијама без пројекта уређења (члан 40),

и) не обезбиједи коришћење пољопривредног земљи-
шта давањем у закуп или на други начин (члан 46),

ј) не изврши привођење намјени запуштеног пољопри-
вредног земљишта (члан 47),

к) не користи пашњак у својини Републике у складу са 
Законом (члан 49),

л) користи пољопривредно земљиште у својини Репу-
блике без правног основа (члан 55).

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и фи-
зичко лице новчаном казном од 400 КМ до 2.000 КМ.”.

Члан 28.
Члан 76. мијења се и гласи:
“Новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ казниће се за 

прекршај одговорно лице у органу јединице локалне само-
управе ако:

а) не прибави сагласност Министарства на одлуку и 
програм за израду Основа општине (члан 9),

б) не спроводи прописане противерозивне мјере 
(члан 22),

в) не пропише мјере за заштиту од пољске штете 
(члан 25),

г) изда одобрење за промјену намјене пољопривредног 
земљишта без претходно прибављених смјерница Мини-
старства и пројекта за рекултивацију (члан 31),

д) на захтјев инвеститора не утврди висину накнаде 
за промјену намјене пољопривредног земљишта или је не 
утврди у складу са чл. 32, 33. и 34. Закона,

ђ) на захтјев инвеститора рјешењем ослободи странку 
од плаћања накнаде за промјену намјене пољопривредног 
земљишта супротно члану 36. овог закона,

е) средства остварена од накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта, закупнине и концесионе нак-
наде за коришћење земљишта у својини Републике користи 
супротно члану 35. овог закона,
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ж) не донесе годишњи програм коришћења пољопри-

вредног земљишта у својини Републике (члан 54).”.

Члан 29.
У члану 78. тачка а) брише се.
Досадашње т. б), в), г), д), ђ) и е) постају т. а), б), в), г), 

д) и ђ).

Члан 30.
Послије члана 78. додаје се нови члан 78а, који гласи:

“Члан 78а.
Министар у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона доноси:
а) Правилник о начину израде, садржају и доношењу 

програма за израду основе (члан 10. став 2),
б) Правилник о методологији за успостављање и 

праћење стања пољопривредног земљишта (члан 16а. став 
5),

в) Правилник о начину вођења евиденције о промјени 
намјене пољопривредног земљишта (члан 30. став 7),

г) Правилник о поступку замјене пољопривредног зе-
мљишта у својини Републике (члан 70. став 5).”.

Члан 31.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-649/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 
Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Проглашавам Закон о измјени Закона о пољопривред-
ном земљишту, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Двадесет шестој посебној сједници, 
одржаној 15. децембра 2021. године, а Вијеће народа 23. 
децембра 2021. године констатовало да се усвојени Закон о 
измјени Закона о пољопривредном земљишту не односи на 
витални национални интерес ниједног од конститутивних 
народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4546/21  Предсједник
24. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ 

ЗЕМЉИШТУ

Члан 1.
У Закону о пољопривредном земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 
58/19) у члану 36. у ставу 1. тачка б) мијења се и гласи:

“б) изградње пољопривредних објеката и изградње 
производних објеката у којима се обављају дјелатности 
из области прерађивачке индустрије, прописане уредбом 
којом се уређује класификација дјелатности у Републици 
Српској,”.

У ставу 5. тачка б) брише се.
Досадашње т. в) и г) постају т. б) и в).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1091/21 Потпредсједник
15. децембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р. 
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З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Члан 1.
У Закону о пољопривредном земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 
58/19 и 119/21) у члану 29. у ставу 3. ријечи: “1980. године” 
замјењују се ријечима: “након рока до којег се објекти сма-
трају легално изграђеним у складу са посебним прописом о 
легализацији бесправно изграђених објеката”.

Члан 2.
У члану 36. у ставу 1. тачка к) мијења се и гласи:
“к) легализације објеката који се сматрају легално 

изграђеним у складу са посебним прописом о легализацији 
бесправно изграђених објеката”.

У ставу 5. у тачки в) ријечи: “до краја 1980. године” 
замјењују се ријечима: “у року у којем се објекти сматрају 
легално изграђеним у складу са посебним прописом о лега-
лизацији бесправно изграђених објеката”.

Члан 3.
У члану 70. послије става 1. додаје се нови став 2, који 

гласи:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају ако је 

одговарајућим актом просторног уређења за пољопривред-
но земљиште у својини Републике утврђена друга намјена, 
може се извршити замјена тог земљишта за пољопривред-
но земљиште у својини јединице локалне самоуправе, ради 
очувања фонда овог земљишта и смањења његове дегра-
дације”.

Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, ријечи: “из 
става 2. овог члана” бришу се.

Члан 4.
У члану 71. у ставу 1. ријечи: “30 година” замјењују се 

ријечима: “50 година”.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-977/22 Предсједник
14. септембра 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.




