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Приједлог  
 

На основу члана 75. став 15. Закона о инспекцијама Републике Српске  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 18/20) и члана 83. став 2. Закона о 
републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18) Владa 
Републике Српске,  септембра 2020. године доноси  

 
 

УРЕДБУ О  
НАЧИНУ УСКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И РАСПОЛАГАЊА РОБОМ 

ОДУЗЕТОМ У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

Члан 1. 
 

Овом уредбом прописује се начин ускладиштења, чувања, откупа, уништавања 
и други видови располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора у 
складу са Законом о инспекцијама Републике Српске (у даљем тексту: Закон). 

 
Члан 2. 

 
(1) Инспектор одузима робу у складу са Законом и случајевима прописаним 

посебним матeријалним законима, о чему доноси рјешење и издаје потврду о 
одузимању робе. 

(2) Против рјешења о одузимању робе се може изјавити жалба на начин и под 
условима прописаним Законом. 

(3) Рјешење и потврда о одузетој роби су документи на основу којих се роба 
откупљује, преузима и складишти, односно одређује други начин поступања у складу 
са Законом и овом уредбом. 

(4) Потврда из става 3. овог члана садржи податке о имену и презимену, 
односно називу субјекта надзора, времену и мјесту одузимања, правном основу за 
одузимање, врсти, вриједности, количини и другим за идентификацију важним 
обиљежјима робе и других ствари и потпис инспектора. 

 
Члан 3. 

 
(1) Уколико се ради о одузетој роби која се може даље прометовати и 

употребљавати, инспектор ће, уз претходну сагласност директора Инспектората и 
непосредног руководиоца, односно градоначелника или начелника општине и 
непосредног руководиоца, понудити субјекту надзора од којег је роба одузета да робу 
откупи на лицу мјеста, према вриједностима робе по којим је та роба затечена у 
промету, а у недостатку тога, према просјечној тржишној вриједности такве робе у 
промету. 

(2) Писану сагласност из става 1. овог члана инспектор прибавља за сваки 
појединачни инспекцијски предмет.    

(3) Субјекат надзора који откупљује одузету робу дужан је извршити 
безготовинску уплату у року од 2 дана од дана вршења инспекцијске контроле на 
одговарајући рачун Јавних прихода Републике Српске и доставити инспектору доказ о 
извршеној уплати. 



(4) Чињеницу да је роба откупљена инспектор констатује у посебној потврди, 
којом се доказује да је на субјекат надзора пренесено право својине на стварима, као и 
правни основ стицања својине на откупљеним стварима одузетим у поступку 
инспекцијског надзора. 

Члан 4. 
 

(1) Ако је за одузету робу потребно осигурати ускладиштење и чување, 
инспектор ће о ускладиштењу и чувању одлучити у рјешењу о одузимању робе, а може 
је привремено оставити на чување код субјекта надзора, чија је дужност да чува робу 
која му је повјерена. 

 (2) Избор складишног простора се врши провођењем поступка јавне набаке, а 
уколико су за то испуњени услови, може се користити складишни простор других 
републичких органа управе и управних организација, односно јединица локалне 
самоуправе. 

(3) Избор привредног друштва које ће се бавити пословима транспорта одузете 
робе, као и избор одговарајућег карантина за смјештај животиња, уколико нема услова 
да се животиње смјесте у прихватилиште за животиње које у складу са посебним 
прописима успостављају једнинице локалне самоуправе, врши се на начин прописан у 
ставу 2. овог члана. 

(4) Привремено одузета роба се може предати у судски депозит или сеф банке, 
ако је прикладна за такав начин чувања. 
 

Члан 5. 
 

(1) Уколико се ради о одузетој роби чија је производња, промет или употреба у 
складу са посебним прописима забрањена и роби која се у складу са посебним 
прописима не може ставити у даљи промет, субјекат надзора на одговарајући начин 
уништава такву робу након коначности одлуке о одузимању робе, уз неопходне мјере 
контроле којима се онемогућава поновно стављање робе у промет и употребу, 
односно којим се обезбјеђује трајно уништавање битних својстава робе, уз поштовање 
прописа о заштити животне средине.  

 (2) На начин из става 1. овог члана ће се поступити уколико се ради о роби која 
је изузета од субјекта надзора, након чега је из других разлога изгубила употребну и 
прометну вриједност, или се не може продати, нити уступити, а ту робу уништава 
Инспекторат, односно јединице локалне смоуправе о свом трошку. 

 
Члан 6. 

 
(1) Средства добијена откупом одузете робе од стране субјекта надзора или 

продајом одузете робе у поступцима усменог јавног надметања (у даљем тексту: 
лицитација) или непосредном погодбом приход су буџета Републике Српске, изузев 
средстава добијених продајом одузетих дрвних сортимената, која се расподјељују у 
складу са чланом 16. став 6) ове уредбе. 

(2) Начин уплате средстава за откупљену робу од стране субјекта надзора,  
инспектор одређује потврдом о одузимању робе из члана 2. став 4) ове уредбе. 

(3) Начин уплате депозита, као и начин уплате средстава на рачун посебних 
намјена за робу купљену у поступку лицитације одређује се огласом којим се расписује 
лицитација. 



(4)  Начин уплате средстава на рачун посебних намјена за робу купљену 
непосредном погодбом, одређује се записником о извршеној појединачној продаји из 
члана 14. ове уредбе. 

(5) Изузетно од става 1. овог члана, из износа добијеног продајом одузете робе 
се намирују трошкови превоза и складиштења робе, трошкови дијагностичких 
ветеринарских мјера проведених на одузетим животињама и остали трошкови 
карантина, трошкови судског депозита, накнада за кориштење сефа, као и други 
трошкови који могу настати у постуку располагања са одузетом робом. 

(6) По одбитку зависних трошкова из става 5. овог члана, Инспекторат, односно 
јединице локалне самоуправе са рачуна посебних намјена тромјесечно врше уплату 
преосталих средстава добијених продајом одузете робе у поступку лицитације или 
непосредне погодбе, на рачун јавних прихода. 

 
Члан 7. 

 
(1) Ако субјекат надзора не откупи одузету робу у складу са чланом 3. став 1.  

ове уредбе, директор Инспектората, односно градоначелник или начелник општине, 
након коначности одлуке о одузимању робе, посебном одлуком одређује за сваки 
појединачни случај даљи начин поступања са одузетом робом, у зависности од врсте и 
природе робе, тако што ће:  
 1) јединицама локалне самоуправе дати на располагање без накнаде одузети 
грађевински материјал и нелегално експлоатисане минералне сировине, 
 2) центру за социјални рад на подручју јединице локалне самоуправе на којем 
је роба одузета дати на располагање ту робу без накнаде, уколико се ради о роби која 
је безбједна, уколико је роба од интереса за хуманитарне потребе и уколико се не 
ради о високо тарифној роби.  

(2) Одузета роба се може и продати путем лицитације или непосредном 
погодбом уколико са робом не буде поступљено на начин одређен ставом 1. овог 
члана, те уколико одузета роба не подлијеже уништавању.   

(3) У случају одузимања животиња потребно је обезбиједити смјештај 
животиња у најближе прихватилиште за животиње на нивоу јединица ликалне 
самоуправе на чијем подручју је животиња пронађена или одговарајући карантин, до 
провођења поступка продаје, у зависности од провођења обавезних карантинских 
мјера у складу са посебним прописима. 

(4) У случају одузимања предмета од драгоцијених метала обезбиједити 
похрану у судски депозит или сеф банке, до провођења поступка продаје. 
 (5) У осталим случајевима, када је предмет одузимања друга врста робе, 
потребно је обезбиједити складиштење исте, осим уколико роба није остављена 
субјекту надзора на чување, до провођења поступка продаје робе. 
 (6) Начин продаје одузете робе из става 2. овог члана се одређује закључком, 
који доноси директор Инспектората, односно градоначелник или начелник општине, 
пазећи на то да се постигне најповољније уновчење ствари, роба се продаје у виђеном 
стању, а накнадне рекламације се неће уважавати. 

 
Члан 8. 

 
 (1) Изузетно од члана 7. став 1. ове уредбе, директор Инспектората, односно 

градоначелник или начелник општине, уколико се ради о роби која је подложна 
пропадању или ако њено чување изискује трошкове који су несразмјерно велики у 



односу на вриједност одузете робе, може одмах одредити да се са истом поступи тако 
што ће се: 
 1) одузета роба дати на располагање без накнаде центру за социјални рад на 
подручју јединице локалне самоуправе на којем је роба одузета, уколико се ради о 
роби која је безбједна, уколико је роба од интереса за хуманитарне потребе и уколико 
се не ради о високо тарифној роби или  
 2) извршити продају одузете робе путем непосреднe погодбe.  
 (2) Изузетно од става 1. овог члана, одузета роба се може продати путем 
непосредне погодбе уколико се не прода у поступку лицитације или уколико поступак 
лицитације не успије у погледу броја учесника. 

(3) Начин продаје се одређује закључком, који доноси директор Инспектората, 
односно градоначелник или начелник општине, пазећи на то да се постигне 
најповољније уновчење ствари, роба се продаје у виђеном стању, а накнадне 
рекламације се неће уважавати. 
 (4) У случају из става 1. тачка 1) овог члана, записник о уступању робе потписују 
представник центра за социјални рад и инспектор. 
 

Члан 9. 
 

(1) Поступак продаје одузете робе путем лицитације покреће се путем огласа 
који се објављује у најмање једном дневном листу у Републици Српској, а садржи 
најмање:  

1) Назив и адресу Инспектората, 
2) Врсту, количину и процјењену вриједност робе, 
3) Мјесто и вријеме за разгледање робе прије почетка лицитације, 
4) Дан, час и мјесто одржавања лицитације, 
5) Висину и начин полагања јемства за учествовање у поступку лицитације, са 

упозорењем да учесник који одустане од плаћања и преузимања робе губи 
право на поврат јемства, 

6) Остали услови лицитације. 
(2) Јемство (депозит) из става 1. тачка 5) овог члана износи 10 % вриједности 

објављене укупне почетне цијене робе и уплаћује се прије отпочињања лицитације. 
(3) Оглашавање из става 1. овог члана објављује се најмање осам дана прије 

почетка лицитације. 
 

Члан 10. 
 

(1) Поступак јавне продаје одузете робе припрема и проводи комисија за јавну 
продају (у даљем тексту: Комисија) коју именује директор Инспектората, односно 
начелник, градоначелник јединице локалне самоуправе. 

(2) Комисија има три члана, од којих се један бира за предсједника Комисије. 
(3) Инспектор који је одузео робу која је предмет лицитације не може бити члан 

комисије. 
(4) Поступак продаје робе непосредном погодбом проводи комисија из става 1. 

овог члана. 
 

Члан 11. 
 



(1) Одузета роба се излаже продаји, и то првој лицитацији са почетним 
цијенама утврђеним потврдом о одузимању робе, а почетна цијена је у висини 
процијењене вриједности одузете робе. 

(2) Лицитација ће се одржати уколико буду учествовала најмање два учесника 
(правна или физичка лица), након што комисији приложе доказ о уплаћеном депозиту. 

(3) Учесници су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет 
личном картом, путном исправом и исправом о заступању, уколико се ради о правном 
лицу.  

(4) Робу изложену лицитацији не могу куповати запослени у Инспекторату, 
односно у јединицама локалне самоуправе и са њима повезана лица. 

(5) Повезаним лицима у смислу става 4. овог члана сматрају се крвни сродници 
запослених у правој линији, крвни сродници запослених у побочној линији закључно са 
трећим степеном сродства, супружници и ванбрачни партнери ових лица, усвојилац и 
усвојеници запослених, као и потомци усвојеника и друга лица која са запосленим 
лицем живе у заједничком домаћинству.   

(6) Лицитацији се приступa након што сe утврди дa су испуњeни услoви зa jaвну 
прoдajу.  

(7) Лицитација пoчињe oбjaвљивaњeм пoчeтнe циjeнe.  
(8) Лицитација се закључује након протека десет минута непосредно након 

стављања најповољније понуде. 
(9) Након закључења лицитације утврђује се листа понуђача који су понудили 

цијену изнад минимума и да је роба продата најповољнијем понуђачу уколико су 
испуњени остали услови. 

(10) На првој лицитацији одузета роба се не може продати по цијени нижој од 
75 % процијењене вриједности. 

(11) У случају да се одузета роба не прода на првој лицитацији, одређује се и 
заказује друга, најкасније у року од осам дана од дана одржавања прве лицитације. 

(12) На другој лицитацији роба која је предмет продаје се не може продати по 
цијени нижој од 50 % утврђене процијењене вриједности. 

(13) У случају да се одузета роба не прода ни на другој лицитацији, одређује се 
трећа, најкасније у року од осам дана од дана одржавања друге лицитације. 

(14) На трећој лицитацији роба која је предмет продаје се не може продати по 
цијени нижој од једне трећине утврђене процијењене вриједности. 

 
Члан 12. 

 
(1) Одузета роба се продаје непосредном погодбом са почетним цијенама 

утврђеним потврдом о одузимању робе, а почетна цијена је у висини процијењене 
вриједности одузете робе. 

(2) Робу која је предмет непосредне погодбе не могу куповати запослени у 
Инспекторату, односно у јединицама локалне самоуправе и са њима повезана лица из 
члана 11. став 5. ове уредбе. 

(3) Роба која је предмет непосредне погодбе, се не може продати по цијени 
нижој од једне трећине процијењене вриједности робе. 

(4) Изузетно од става 3. овог члана, роба која је предмет непосредне погодбе се 
може продати по цијени нижој од једне трећине утврђене процијењене вриједности 
уколико се не прода у поступку лицитације или уколико поступак лицитације не успије 
у погледу броја учесника. 



Члан 13. 
 

(1) Купци робе која је била предмет лицитације су дужни извршити уплату 
разлике између положеног депозита и продајне цијене у року од 2 дана од дана 
одржавања лицитације на одговарајући рачун посебних намјена, у супротном депозит 
ће бити задржан, без права на поврат, као накнада за штету прозроковану 
Инспекторату, односно јединицама локалне самоуправе. 

(2) Након извршене продаје робе, Инспекторат, односно јединица локалне 
самоуправе ће купцу из става 1. овог члана послије извршене уплате износа за који му 
је роба продата и достављања доказа о извршеној уплати, издати потврду о продаји 
ствари којом се доказује да је на купца пренесено право својине на стварима, као и 
правни основ стицања својине на купљеним стварима, прибављеним у поступку 
продаје робе одузете током инспекцијског надзора.  

(3) Предаја робе купцу се врши по предочавању доказа о уплати свих обавеза 
проистеклих из куповине. 

(4) У случају да најповољнији купац у прописаном року не уплати износ за који 
му је роба продата, сматраће се да је одустао од куповине, а роба ће се продати 
слљедећем купцу, водећи рачуна о понуђеним износима у смислу ограничења из 
члана 11. ст. 10, 12. и 14. и члана 12. овог правилника. 

(5) Поврат уплаћеног износа на име јемства се враћа понуђачима који нису 
понудили најповољнију понуду у року од 7 дана од дана одржавања јавне лицитације. 

(6) У истом року из става 1. овог члана се врши уплата средстава за робу 
купљену у поступку непосредне погодбе. 

(7) Након извршене продаје робе непосредном погодбом, Инспекторат, 
односно јединица локалне самоуправе ће купцу издати потврду из става 2. овог члана, 
послије извршене уплате износа за који му је роба продата на рачун посебних намјена 
и достављања доказа о извршеној уплати.  

 
Члан 14. 

 
(1) О свакој појединачној продаји се саставља посебан записник, који садржи 

најмање податке о: 
1) учесницима лицитације,  
2) врсти и количини поднуђене и продате робе,  
3) почетним цијенама, понуђеним цијенама и листу учесника, 
4) начин уплате средстава на рачун посебних намјена за робу купљену 

непосредном погодбом,  
5) потписе учесника и чланова комисије. 
(2) Записник из става 1. овог члана се сачињава и приликом продаје робе 

непосредном погодбом. 
 

Члан 15. 
 

 (1) Протеком остављеног рока за преузимање робе купљене путем лицитације, 
саставља се извјештај о укупним резултатима јавне продаје у који се уносе најмање 
сљедећи подаци: 

1) Мјесто, почетак и завршетак продаје,  
2) Врсте, количине и вриједности продате робе,  
3) Наплаћени износи, 



4) Преузимање робе, односно констатација да купац није платио и преузео 
робу у остављеном року, 

5) Враћање јемста (депозита) свим учесницима који нису купили робу, осим у 
случају из члана 9. став 1. тачка  5) ове уредбе. 

(2) Извјештај састављају и потписују чланови комисије, на основу појединачне 
документације о проведеној продаји, а примјерак извјештаја се доставља надлежном 
инспектору. 

(3) Извјештај из става 1. овог члана се сачињава и приликом продаје робе 
непосредном погодбом. 

Члан 16. 
 

(1) Изузетно од члана 3. ове уредбе, одузети шумски дрвни сортименти предају 
се надлежном шумском газдинству Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике 
Српске" (у даљем тексту: Јавно предузеће) ради ускладиштења, чувања и даљег 
поступања. 

(2) Потврда о одузетој роби коју издаје надлежни инспектор документ је на 
основу кога Јавно предузеће преузима и складишти шумске дрвне сортименте, те 
након спроведеног поступка и коначности одлуке инспектора о одузимању робе врши 
продају робе. 

(3) Инспектор обавјештава надлежно Јавно предузеће о коначности одлуке из 
става 2. овог члана. 

(4) Изузетно од става 2. овог члана, Јавно предузеће може одмах продати 
одузете шумске дрвне сортименте ако су подложни пропадању или ако њихово 
чување изискује трошкове који су несразмјерно велики у односу на њихову вриједност. 

(5) Средства од продате робе из ст. 2. и 3. овог члана уплаћују се на жиро рачун 
Јавног предузећа. 

(6) На крају сваког тромјесечја Јавно предузеће израђује преглед ускладиштене 
робе, те новчана средства од продате одузете робе, по одбитку трошкова 
ускладиштења, чувања и манипулације робом, који у случају одузетих шумских дрвних 
сортимената износе укупно 40% од износа добијеног од њихове продаје, уплаћује на 
Јединствени рачун трезора у корист рачуна јавних прихода. 

 
Члан 17. 

 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 
 

Број:                                                                                                                    Предсједник 
_  септембра 2020. године                                                                                  Владе, 
Бањалука                                                                                                Радован Вишковић, с.р. 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРИЈЕДЛОГА УРЕДБЕ О НАЧИНУ УСКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И 

РАСПОЛАГАЊА РОБОМ ОДУЗЕТОМ У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 

  
 

I  ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење Приједлога уредбе о начину ускладиштења, чувања и 
располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора садржан је у члану 75. 
став 15. Закона о инспекцијама Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 18/20), према којем Влада прописује начине ускладиштења, чувања, 
откупа, уништавања и друге видове располагања робом одузетом у поступку 
инспекцијског надзора, као и у члану 83. став 2. Закона о републичкој управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), којим је прописано да директор 
самосталне управе доноси прописе из његовог дјелокруга уз сагласност Владе. 

 
 

II УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну 

сарадњу, број: ____ од _____ године, није установљено да EU acquis садржи изворе 
који су релевантни за предмет уређивања овог правилника, због чега, у Изјави о 
усклађености стоји ознака „непримјењиво“. 

 
 

III  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 
 
Ступањем на снагу новог Закона о инспекцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 18/20), у члану 86. у ставу 1. Закона прописано је да ће 
Влада Републике Српске, у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона 
донијети Уредбу о начину ускладиштења, чувања и располагања робом одузетом у 
поступку инспекцијског надзора. 

До доношења нових подзаконских аката у складу са новим Законом, 
примјењиваће се подзаконски акти који су донесени на основу раније важећег Закона 
о инспецијама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/10, 
109/12, 117/12 и 44/16), међутим, уважавајући чињеницу да су новим Законом 
створене претпоставке да се ово питање уреди на одговарајући начин, то се 
приступило изради новог подзаконског акта. 

 
IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 
Чланом 1. Приједлога уредбе прописан је предмет уређивања, и то начин 

ускладиштења, чувања, откупа, уништавања и други видови располагања робом 
одузетом у поступку инспекцијског надзора у складу са Законом. 

Чланом 2. Приједлога уредбе je прописано да инспектор одузима робу у складу 
Законом и случајевима прописаним посебним матeријалним законима, о чему доноси 



рјешење и издаје потврду о одузимању робе, да се против рјешења о одузимању робе 
може изјавити жалба на начин и под условима прописаним Законом. Рјешење и 
потврда о одузетој роби су документи на основу којих се роба откупљује, преузима и 
складишти, односно одређује други начин поступања у складу са Законом и овом 
уредбом. Потврда садржи податке о имену и презимену, односно називу субјекта 
надзора, времену и мјесту одузимања, правном основу за одузимање, врсти, 
вриједности, количини и другим за идентификацију важним обиљежјима робе и 
других ствари и потпис инспектора. 

 Чланом 3. Приједлога уредбе je прописано да инспектор, уз претходну 
сагласност директора Инспектората и непосредног руководиоца, односно 
градоначелника или начелника општине и непосредног руководиоца, прво нуди 
субјекту надзора од којег је роба одузета да робу откупи на лицу мјеста, према 
вриједностима робе по којим је та роба затечена у промету, а у недостатку тога, према 
просјечној тржишној вриједности такве робе у промету, уколико се ради о одузетој 
роби која се може даље прометовати и употребљавати. Писану сагласност инспектор 
прибавља за сваки појединачни инспекцијски предмет. У даљем члану је прописана 
обавеза сбјекта надзора који откупљује одузету робу да изврши безготовинску уплату у 
року од 2 дана од дана вршења инспекцијске контроле на одговарајући рачун Јавних 
прихода Републике Српске и достави инспектору доказ о извршеној уплати. Чињеницу 
да је роба откупљена инспектор констатује у посебној потврди, којом се доказује да је 
на субјекат надзора пренесено право својине на стварима, као и правни основ стицања 
својине на откупљеним стварима одузетим у поступку инспекцијског надзора. 

Чланом 4. Приједлога уредбе је прописан начин поступања са робом за коју је 
потребно обезбиједити ускладиштење и чување. Инспектор ће о ускладиштењу и 
чувању одлучити у рјешењу о одузимању робе, а робу може привремено оставити на 
чување код субјекта надзора, чија је дужност да чува робу која му је повјерена. Избор 
складишног простора се врши провођењем поступка јавне набаке, а уколико су за то 
испуњени услови, може се користити складишни простор других републичких органа 
управе и управних организација. На исти начин (провођењем поступка јавне набавке) 
се поступа уколико се ради о избоу привредног друштва које ће се бавити пословима 
транспорта одузете робе, као и избор одговарајућег карантина за смјештај животиња, 
уколико нема услова да се животиње смјесте у прихватилиште за животиње које у 
складу са посебним прописима успостављају једнинице локалне самоуправе. 
Привремено одузета роба се може предати у судски депозит или сеф банке, ако је 
прикладна за такав начин чувања. 

Чланом 5. Приједлога уредбе је прописан начин поступања са одузетом робом 
чија је производња, промет или употреба у складу са посебним прописима забрањена 
и роби која се у складу са посебним прописима не може ставити у даљи промет. Такву 
робу субјекат надзора на одговарајући начин уништава, након коначности одлуке о 
одузимању робе, уз неопходне мјере контроле којима се онемогућава поновно 
стављање робе у промет и употребу, односно којим се обезбјеђује трајно уништавање 
битних својстава робе, уз поштовање прописа о заштити животне средине.Предмет 
уништавања ће бити и роба која је изузета од субјекта надзора, након чега је из других 
разлога изгубила употребну и прометну вриједност, или се не може продати, нити 
уступити, а ту робу уништава Инспекторат, односно јединице локалне смоуправе о 
свом трошку о свом трошку. 

Чланом 6. Приједлога уредбе је прописано да су средства добијена откупом 
одузете робе од стране субјекта надзора или продајом одузете робе у поступцима 
лицитације или непосредном погодбом приход су буџета Републике Српске, изузев 



средстава добијених продајом одузетих дрвних сортимената, која се расподјељују у 
складу са чланом 16. став 6) ове уредбе.  Начин уплате средстава за откупљену робу од 
стране субјекта надзора,  инспектор одређује потврдом о одузимању робе, док се 
начин уплате депозита, као и начин уплате средстава на рачун посебних намјена за 
робу купљену у поступку усменог јавног надметања одређује огласом којим се 
расписује лицитација. Начин уплате средстава на рачун посебних намјена за робу 
купљену непосредном погодбом, одређује се записником о извршеној појединачној 
продаји. Овим чланом је прописано да се зависни трошкови настали у поступку 
поступања са одузетом робом намирују из износа добијеног продајом одузете робе 
(трошкови превоза и складиштења робе, трошкови дијагностичких ветеринарских 
мјера проведених на одузетим животињама и остали трошкови карантина, трошкови 
судског депозита, накнада за кориштење сефа, као и други трошкови који могу настати 
у постуку располагања са одузетом робом). По одбитку зависних трошкова, 
Инспекторат, односно јединице локалне самоуправе са рачуна посебних намјена 
тромјесечно врше уплату преосталих средстава добијених продајом одузете робе у 
поступку лицитације или непосредне погодбе, на рачун јавних прихода. 

Чланом 7. Приједлога уредбе је уређен начин поступања саодузетом робом коју 
субјекат надзора не откупи на начин како је претходно описано у члану 3. ове уредбе. 
У том случају, директор Инспектората, односно градоначелник или начелник општине, 
након коначности одлуке о одузимању робе, посебном одлуком одређује за сваки 
појединачни случај даљи начин поступања са одузетом робом, у зависности од врсте и 
природе робе, тако што ће јединицама локалне самоуправе дати на располагање без 
накнаде одузети грађевински материјал и нелегално експлоатисане минералне 
сировине, центру за социјални рад на подручју јединице локалне самоуправе на којем 
је роба одузета дати на располагање ту робу без накнаде, уколико се ради о роби која 
је безбједна, уколико је роба од интереса за хуманитарне потребе и уколико се не 
ради о високо тарифној роби. Уколико директор Инспектората, односно 
градоначелник или начелник општине, не поступе на напријед описани начин, те 
уколико одузета роба не подлијеже уништавању, одузета роба се може и продати 
путем лицитације или непосредном погодбом. Начин продаје се одређује закључком, 
који доноси директор Инспектората, односно градоначелник или начелник општине, 
пазећи на то да се постигне најповољније уновчење ствари, роба се продаје у виђеном 
стању, а накнадне рекламације се неће уважавати. У зависности од врсте робе, биће 
потребно одредити и обезбиједити начин складиштења. У случају одузимања 
животиња потребно је обезбиједити смјештај животиња у најближе прихватилиште за 
животиње на нивоу јединица ликалне самоуправе на чијем подручју је животиња 
пронађена или одговарајући карантин, до провођења поступка продаје, чије трајање 
зависи од провођења обавезних карантинских мјера у складу са посебним прописима.) 
У случају одузимања предмета од драгоцијених метала обезбиједити похрану у судски 
депозит или сеф банке, до провођења поступка продаје. У осталим случајевима, када 
је предмет одузимања друга врста робе, потребно је обезбиједити складиштење исте, 
осим уколико роба није остављена субјекту надзора на чување, до провођења 
поступка продаје робе. 

Чланом 8. Приједлога уредбе су уређени начини поступања са робом која је 
подложна пропадању или ако њено чување изискује трошкове који су несразмјерно 
велики у односу на вриједност одузете робе. Таква роба се може одмах дати на 
располагање без накнаде центру за социјални рад на подручју јединице локалне 
самоуправе на којем је роба одузета, уколико се ради о роби која је безбједна, 
уколико је роба од интереса за хуманитарне потребе и уколико се не ради о високо 



тарифној роби или извршити продаја одузете робе путем непосреднe погодбe, о чему 
одлучује директор Инспектората, односно градоначелник или начелник општине. 
Одузета роба се може продати и путем непосредне погодбе уколико се не прода у 
поступку лицитације или уколико поступак лицитације не успије у погледу броја 
учесника. Начин продаје се одређује закључком, пазећи на то да се постигне 
најповољније уновчење ствари, роба се продаје у виђеном стању, а накнадне 
рекламације се неће уважавати. 
 Чланом 9. Приједлога уредбе се уређује начин продаје робе путем лицитације. 
Поступак се покреће путем огласа који се објављује у најмање једном дневном листу у 
Републици Српској, уз обавезу уплате јемства у износу 10 % вриједности објављене 
укупне почетне цијене робе и уплаћује се прије отпочињања лицитације, а оглашавање 
се објављује најмање осам дана прије почетка лицитације. 

Чланом 10. Приједлога уредбе је прописано да поступак јавне продаје одузете 
робе припрема и проводи комисија за јавну продају коју именује директор 
Инспектората, односно начелник, градоначелник јединице локалне самоуправе. 
Комисија има три члана, од којих се један бира за предсједника Комисије. Инспектор 
који је одузео робу која је предмет лицитације не може бити члан комисије. 

Чланом 11. Приједлога уредбе прописан је начин продаје робе путем 
лицитације и вриједности испод којих се роба не може продати на првој, другој, 
односно трећој лицитацији. 

 Чланом 12. Приједлога уредбе прописан је начин продаје робе путем 
непосредне погодбе. 

Чланом 13. Приједлога уредбе прописани су рокови за уплату разлике између 
положеног депозита и продајне цијене у року од 2 дана од дана одржавања 
лицитације на одговарајући рачун посебних намјена, у супротном депозит ће бити 
задржан, без права на поврат, као накнада за штету прозроковану Инспекторату, 
односно јединицама локалне самоуправе. Након извршене продаје робе, Инспекторат, 
односно јединица локалне самоуправе ће купцу послије извршене уплате износа за 
који му је роба продата и достављања доказа о извршеној уплати, издати потврду о 
продаји ствари којом се доказује да је на купца пренесено право својине на стварима, 
као и правни основ стицања својине на купљеним стварима, прибављеним у поступку 
продаје робе одузете током инспекцијског надзора. Предаја робе купцу се врши по 
предочавању доказа о уплати свих обавеза проистеклих из куповине. У случају да 
најповољнији купац у прописаном року не уплати износ за који му је роба продата, 
сматраће се да је одустао од куповине, а роба ће се продати сљедећем купцу. Поврат 
уплаћеног износа на име јемства се враћа понуђачима који нису понудили 
најповољнију понуду у року од 7 дана од дана одржавања јавне лицитације. Након 
извршене продаје робе непосредном погодбом, Инспекторат, односно јединица 
локалне самоуправе ће купцу издати потврду о продаји, послије извршене уплате 
износа за који му је роба продата на рачун посебних намјена и достављања доказа о 
извршеној уплати.  

Чланом 14. Приједлога уредбе прописана је обавеза сачињава записника о 
свакој појединачној продаји, како у поступку лицитације, тако и у поступку непосредне 
погодбе. 

Чланом 15. Приједлога уредбе прописана је обавеза сачињавања извјештаја о 
укупним резултатима јавне продаје, како у поступку лицитације, тако и у поступку 
непосредне погодбе.  

Чланом 16. Приједлога уредбе уређен је начин поступања са одузетим шумским 
дрвним сортиментима, који се предају надлежном шумском газдинству Јавног 



предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" (у даљем тексту: Јавно предузеће) 
ради ускладиштења, чувања и даљег поступања. Потврда о одузетој роби коју издаје 
надлежни инспектор документ је на основу кога Јавно предузеће преузима и 
складишти шумске дрвне сортименте, те након спроведеног поступка и коначности 
одлуке инспектора о одузимању робе врши продају робе. Јавно предузеће може 
одмах продати одузете шумске дрвне сортименте ако су подложни пропадању или ако 
њихово чување изискује трошкове који су несразмјерно велики у односу на њихову 
вриједност. Средства од продате робе уплаћују се на жиро рачун Јавног предузећа. На 
крају сваког тромјесечја Јавно предузеће израђује преглед ускладиштене робе, те 
новчана средства од продате одузете робе, по одбитку трошкова ускладиштења, 
чувања и манипулације робом, који у случају одузетих шумских дрвних сортимената 
износе укупно 40% од износа добијеног од њихове продаје, уплаћује на Јединствени 
рачун трезора у корист рачуна јавних прихода. 

Чланом 17. Приједлога уредбе прописано је да уредба ступа на снагу осмог 
дана  од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“. 
 
V УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА 
 

У складу са тачком 4. Смјерница за поступање републичких органа управе о 
учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 123/08 и 73/12), Приједлог ове уредбе је објављен на интернет страници 
Инспектората са роком од осам дана, ради достављања примједаба и сугестија. 

На објављени текст Приједлога уредбе није било примједаба и сугестија. 
 

 
 
 
 


