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У складу са чланом 33. став 3. и чланом 53. став 2, а 

на основу члана 108. ст. 2. и 3. Пословника Вијећа народа 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 101/10, 34/11 и 58/16), Вијеће народа Републике Срп-
ске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 21. марта 
2018. године,  д о н и ј е л о  ј е

ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УСТАВНЕ КОМИСИЈЕ ВИЈЕЋА 

НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Иво Камењашевић разрјешава се дужности члана 

Уставне комисије Вијећа народа Републике Српске из реда 
хрватског народа.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 03.1/I-96/18 Предсједавајућа
21. марта 2018. године Вијећа народа РС,
Бања Лука Нада Тешановић, с.р.

484
У складу са чланом 33. став 3. и чланом 53. став 2, а 

на основу члана 108. ст. 2. и 3. Пословника Вијећа народа 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 101/10, 34/11 и 58/16), Вијеће народа Републике Срп-
ске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 21. марта 
2018. године,  д о н и ј е л о  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА УСТАВНЕ КОМИСИЈЕ ВИЈЕЋА 

НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Андреа Дорић изабрана је за члана Уставне комисије 

Вијећа народа Републике Српске из реда хрватског народа.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 03.1/I-97/18 Предсједавајућа
21. марта 2018. године Вијећа народа РС,
Бања Лука Нада Тешановић, с.р.
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На основу члана 84а. став 1. Закона о пензијском и ин-

валидском осигурању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 134/11, 82/13 и 103/15) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 68. рад-
но-консултативној сједници, одржаној 19.3.2018. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ ОПШТЕГ БОДА И 

ПЕНЗИЈА

I
Општи бод се ванредно усклађује почевши од 1. априла 

2018. године, тако да се повећава за 2%.

II
Пензије остварене до 31. марта 2018. године ванредно 

се усклађују почевши од 1. априла 2018. године, тако да се 
повећавају за 2%.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-579/18 Предсједница
19. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

486
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2018. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 114/17), Влада Републике Српске, на 168. сједници, 
одржаној 15.3.2018. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 
СРЕДСТАВА - ИЗДАТКЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава - издат-

ке за нефинансијску имовину буџетском кориснику Пред-
сједник Републике Српске (организациони код 0101001) за 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

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

www.slglasnik.org

Четвртак, 22. март 2018. године
БАЊА ЛУКА

Број 25 Год. XXVII

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

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

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

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

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

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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период 1. јануар - 31. март 2018. године, у укупном износу 
од 95.000,00 КМ, на буџетској позицији 511300 - издаци за 
набавку постројења и опреме 95.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Служба Предсједника Републике.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-575/18 Предсједница
15. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
165. сједници, одржаној 22.2.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА 

ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

1. Никола Ђукић, дипломирани инжењер рударства, 
разрјешава се дужности в.д. директора Републичког завода 
за стандардизацију и метрологију.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-577/18 Предсједница
22. фебруара 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 26. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 165. сједници, 
одржаној 22.2.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА 

ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

1. Никола Ђукић, дипломирани инжењер рударства, по-
ставља се за директора Републичког завода за стандардиза-
цију и метрологију на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-576/18 Предсједница
22. фебруара 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 266. Закона о привредним друштвима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09, 
100/11 и 100/17) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Фонда за реституцију Републике Српске у скупштини 
друштва капитала из портфеља Фонда и начину њиховог по-
ступања (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 
102/07 и 45/09), Влада Републике Српске, на 166. сједници, 
одржаној 1.3.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД 
БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА 
КАПИТАЛА “МЕТАЛ” АД ГРАДИШКА

1. Сања Томаш разрјешава се дужности представника 
Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у 
Скупштини друштва капитала “Метал” а.д. Градишка.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-523/18 Предсједница
1. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 266. Закона о привредним друштвима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09, 
100/11 и 100/17) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Фонда за реституцију Републике Српске у скупштини 
друштва капитала из портфеља Фонда и начину њиховог по-
ступања (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 
102/07 и 45/09), Влада Републике Српске, на 166. сједници, 
одржаној 1.3.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА 
У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА “МЕТАЛ” АД 

ГРАДИШКА

1. Именује се Душко Соломун, ЈМБ 3007971171508, са 
пребивалиштем у Бањој Луци, за представника Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни друштва капитала “Метал” а.д. Градишка.

2. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда 
у Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у 
складу са Упутством о начину поступања представника Ак-
цијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у скупшти-
нама друштва капитала из портфеља фондова.

3. Ово рјешење се сматра пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

4. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
Рјешење број: 04/01-012-2-2634/13, од 12.12.2013. године.

5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2- 524/18 Предсједница
1. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

487
На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-

ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-
привреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 20/07, 
86/07 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ 
ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које су обаве-

зна да испуњавају физичка и правна лица за остваривање 
права на новчане подстицаје, поступци за њихово оствари-
вање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, 
обавезе корисника подстицаја након њиховог примања, ро-
кови, као и потребна документација и обрасци.

Члан 2.
(1) Право на подстицајна средства и друге облике по-

дршке у пољопривреди имају физичка и правна лица (у 
даљем тексту: корисник подстицаја) са пребивалиштем, 
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односно сједиштем у Републици Српској (у даљем тек-
сту: Република), која обављају пољопривредну производ-
њу на територији Републике и која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) као 
комерцијална или као некомерцијална газдинства, као и 
други субјекти у складу са чланом 26. Закона о пољопри-
вреди који су уписани у Регистар корисника подстицајних 
средстава (у даљем тексту: РК).

(2) Висина подстицајних средстава обрачунава се у 
складу са Планом коришћења средстава за подстицање 
развоја пољопривреде и села за текућу годину (у даљем 
тексту: План коришћења средстава).

(3) За остваривање права на новчане подстицаје ко-
рисници подстицаја подносе Агенцији за аграрна плаћања 
(у даљем тексту: Агенција) захтјев и документацију пропи-
сане овим правилником.

(4) Захтјеви за остваривање новчаних подстицаја у 
пољопривреди подносе се на обрасцима 1. и 2. из Прило-
га овог правилника, који чини његов саставни дио, осим 
ако овим правилником нису прописани посебни обрасци за 
подношење захтјева.

(5) Захтјев из става 3. овог члана за физичка лица под-
носи носилац пољопривредног газдинства, а у случају 
спријечености носиоца пољопривредног газдинства, зах-
тјев може поднијети и опуномоћено лице на име носиоца 
газдинства, уз прилагање овјерене пуномоћи.

(6) Након обраде захтјева из става 3. овог члана дирек-
тор Агенције, најкасније у року од 60 дана од дана истека 
рока за подношење захтјева, доноси рјешење о захтјеву.

(7) За подстицајне мјере подршке текућој производњи 
износ премије по јединици производа који се користи при 
одобравању подстицајних средстава утврђује се рјешењем 
директора Агенције након истека рока за подношење зах-
тјева.

(8) За сваку подстицајну мјеру која се обрачунава на 
основу утврђеног процента, а након истека рока за подно-
шење захтјева, директор Агенције рјешењем утврђује виси-
ну процента који се користи при одобравању подстицајних 
средстава.

(9) Исплата подстицајних средстава врши се директним 
плаћањем на трансакционе, односно жиро рачуне корисни-
ка подстицаја преузете из базе података РК.

Члан 3.
(1) Обрачун подстицајних средстава врши се на основу 

поређења података из захтјева и документације у прилогу 
са подацима уписним у РПГ и РК.

(2) Обрачунски период за обрачун подстицаја у складу 
са овим правилником траје од истека рока за подношење 
захтјева за подстицајне мјере из 2017. године па до истека 
рока за подношење захтјева за подстицајне мјере у 2018. 
години (повезивање периода).

(3) Документација из става 1. овог члана која се односи 
на доказе о инвестираним средствима је:

1) уговор о извођењу радова са привременом или окон-
чаном ситуацијом са спецификацијом извршених радова и 
доказ о уплати путем жиро рачуна и за пословне субјекте, 
али и за физичка лица или

2) потписана и овјерена велепродајна фактура на којој 
је назначено име подносиоца захтјева уз назначен ЈИБ за 
пословне субјекте и доказ о уплати путем жиро рачуна и за 
пословне субјекте, али и за физичка лица или

3) малопродајни фискални рачун, уз потписану и овје-
рену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева, тако 
да се фактура односи само на један фискални рачун, уз на-
значен ЈИБ за пословне субјекте и доказ о уплати у складу 
са обавезним пословањем путем жиро рачуна, а за физичка 
лица доказ о уплати на жиро рачун добављача за све рачуне 
од 30.000 КМ и веће.

(4) За набавке, односно услуге извршене од добавља-
ча/извођача ван подручја Републике на коме није извршена 
фискализација (Брчко Дистрикт БиХ) и за набавке изврше-

не у иностранству, уз доказе о инвестираним средствима из 
става 3. овог члана, корисник подстицаја доставља и доказ 
о уплати на жиро рачун добављача/извођача.

(5) Као предмет обрачуна новчаних подстицаја не узи-
ма се у обзир ставка на рачунима која није предмет под-
стицаја.

(6) За иста улагања корисник подстицаја не може оства-
рити подстицај по више основа.

(7) За набављена средства и опрему у иностранству, уз 
документацију из ст. 3. и 4. овог члана, прилажу се пратећа 
царинска документација и SWIFT, као доказ о извршеној 
уплати.

(8) Развијеност јединица локалне самоуправе утврђује 
се у складу са Одлуком о степену развијености јединица 
локалне самоуправе у Републици Српској за 2018. годину 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 93/17).

Члан 4.
Право на подстицајна средства у складу са овим пра-

вилником немају корисници подстицаја који имају пасиван 
статус у складу са чланом 17. Уредбе о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника под-
стицајних средстава.

ГЛАВА II
НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 5.
(1) Право на новчане подстицаје за развој пољопри-

вреде и села корисник подстицаја остварује кроз подршку 
текућој производњи, подршку капиталним инвестицијама, 
подршку руралном развоју и системске и остале мјере по-
дршке.

(2) У оквиру подршке текућој производњи - директна 
подршка корисник подстицаја остварује право на сљедеће 
врсте новчаних подстицаја:

1) директна подршка сточарској производњи:
1. премија за приплодну стоку,
2. премија за млијеко,
3. премија за производњу меса - тов,
4. подршка пчеларској производњи,
5. подршка развоју коњарства;
2) директна подршка биљној производњи:
1. премија за произведено и продато воће, поврће и 

гљиве,
2. регрес по јединици сјетвене површине за пшеницу 

и соју,
3. регрес по јединици oбрадиве површине - дизел-го-

риво,
4. премија за пшеницу,
5. премија за сјеменски материјал,
6. премија за садни материјал,
7. премија за индустријско биље,
8. органска производња.
(3) У оквиру подршке капиталним инвестицијама ко-

рисник подстицаја остварује право на новчани подстицај у 
складу са посебним прописом за:

1) инвестиције у сточарску производњу,
2) инвестиције у биљној производњи,
3) инвестиције у модернизацију постојећих и опремање 

нових прерађивачких капацитета,
4) инвестиције у пољопривредну механизацију.
(4) У оквиру подршке руралном развоју корисник под-

стицаја остварује право на новчани подстицај за:
1) подршку самозапошљавању агронома,
2) пословне активности пољопривредне задруге и кла-

стера и удружења жена у руралном подручју,
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3) подршку изложбама и сајмовима, медијским актив-
ностима и унапређивању знања и вјештина,

4) подршку развоју брдско-планинског подручја,
5) подршку за унапређивање производње сјемена у брд-

ско-планинском подручју - Центар Соколац,
6) подршку за унапређивање система противградне за-

штите,
7) подршку заједничким пројектима Владе Републике 

Српске (у даљем тексту: Влада) и Општине Сребреница,
8) подршку за унапређење високе технологије хемијске 

прераде кукуруза,
9) подршку увођењу технолошких иновација у 

пољопривреди,
10) подршку увођењу стандарда квалитета у пољопри-

вредној производњи и преради пољопривредних произво-
да,

11) подршку за унапређивање, заштиту и развој ловства.
(5) У оквиру системских и осталих мјера подршке ко-

рисник остварује право на новчани подстицај за:
1) мјере за заштиту здравља биљака,
2) мјере за заштиту здравља животиња,
3) подршку за прoизводњу сјемена за вјештачко осје-

мењавање у говедарству,
4) подршку обављању узгојно-селекцијских дјелатности,
5) подршку организацијама у сточарству за заштиту 

културног насљеђа и генетичких ресурса,
6) подршку опремању лабораторија,
7) подршку суфинансирању премије осигурања при-

марне пољопривредне производње,
8) подршку анализи контроле плодности пољопривред-

ног земљишта,
9) подршку за вођење и одржавање регистара,
10) подршку за израду стратешких и планских докуме-

ната,
11) подршку за спровођење задружних ревизија,
12) порибљавање риболовних подручја и рад рибочу-

варске службе и Спортско-риболовног савеза Републике 
Српске,

13) подршку за потребе вођења рачуноводствених пода-
така на пољопривредним газдинствима (FADN),

14) подршку за ванредне потребе и помоћи.
(6) Исплата средстава по судским пресудама и жалбама 

на рјешења Агенције врши се средствима из става 5. овог 
члана.

1. Подршка текућој производњи

1.1. С т о ч а р с к а  п р о и з в о д њ а

Члан 6.
(1) Право на премију за узгој и набавку квалитетно-

приплодне стоке имају корисници подстицаја који се баве 
производњом и узгојем квалитетно-приплодне стоке, који 
су уписани у Регистар узгајивача квалитетно-приплодне 
стоке, ако је квалитетно-приплодно грло произведено у 
властитом запату или купљено за даљу репродукцију у од-
говарајућој доби, а води поријекло од родитеља уписаних 
у матичну евиденцију и служи за даљу репродукцију те ако 
је основни запат обухваћен узгојно-селекцијским радом и/
или изврше набавку (куповину) квалитетно-приплодне сто-
ке, и то за сљедеће производње:

1) говедарство:
1. за узгој и набавку стеоних квалитетно-приплодних 

јуница,
2. за узгој у систему крава-теле;
2) свињарство:
1. за узгој и набавку супрасних квалитетно-приплодних 

крмача и назимица;

3) овчарство и козарство:
1. за узгој и набавку квалитетно-приплодних оваца и 

коза,
4) живинарство:
1. за узгој кокица и пијетлова родитељских карактери-

стика,
2. за узгој осамнаестонедјељних пиленки;
5) пчеларство:
1. за производњу селекционисаних матица,
2. за успостављање и рад тестних станица за тестирање 

пчелињих матица.
(2) Корисници подстицаја право на премију за узгој 

квалитетно-приплодних женских грла из става 1. т. 1), 2) 
и 3) овог члана остварују за грла која су осјемењена прип-
лодњаком који је уписан у Централни регистар мушких ма-
тичних грла (у даљем тексту: Централни регистар).

(3) Премија за производњу, узгој и набавку квалитет-
но-приплодне стоке утврђује се након обраде достављених 
захтјева за сваку врсту производње, након утврђеног броја 
јединица (грло/кљун/комад), а у складу са износом који је 
утврђен Планом коришћења средстава и овим правилни-
ком.

(4) Корисник подстицаја право на премију за узгој ква-
литетно-приплодних јуница остварује само једном за исто 
грло.

(5) Стручно лице запослено у Ресору за пружање струч-
них услуга у пољопривреди провјерава и утврђује да ли 
животиња произведена у домаћем узгоју, а за коју се под-
носи захтјев, испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана и 
издаје потврду, која се прилаже уз достављени захтјев за 
подстицај.

Члан 7.
(1) Право на премију за узгој стеоних квалитетно-при-

плодних јуница имају корисници подстицаја који су:
1) произвели и узгојили најмање двије квалитетно-при-

плодне јунице у властитом запату и/или
2) узгојили најмање двије квалитетно-приплодне јуни-

це за даљу репродукцију од набављене (купљене) телади у 
доби до шест мјесеци.

(2) Право на премију из става 1. овог члана имају ко-
рисници подстицаја за грла млијечних, товних и комбино-
ваних раса говеда чија је доб приликом прве оплодње за 
поједине расе у складу са Програмом узгоја говеда у Ре-
публици Српској за период 2016-2021 (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 72/16).

(3) Право на премију корисници подстицаја из става 1. 
овог члана за грла из сопственог узгоја остварују на основу 
захтјева Агенцији, уз који прилажу:

1) копију потврде коју је издало стручно лице запосле-
но у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди,

2) пасош - Образац Д за предметно грло,
3) овјерену изјаву на Обрасцу 3а. из Прилога овог пра-

вилника да предметно грло за које се остварују подстицаји 
неће отуђити најмање двије године, изузев због здравстве-
них и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује 
потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере 
принудног клања.

(4) Право на премију за набављене квалитетно-припло-
дне јунице корисници подстицаја остварују на основу зах-
тјева, који подносе Агенцији и уз који прилажу:

1) рачуне у складу са чланом 3. ст. 3, 4. и 7. овог правил-
ника као доказ о инвестираним средствима,

2) копије педигреа и пасоша јунице,
3) овјерену изјаву на Обрасцу 3а. из Прилога овог пра-

вилника да предметно грло за које се остварују подстицај 
неће отуђити најмање двије године, изузев због здравстве-
них и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује 
потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере 
принудног клања.
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(5) Захтјев за остваривање права на премију за узгој и 

набавку квалитетно-приплодне стоке из ст. 1. и 4. овог чла-
на подноси се у периоду узгоја, а најкасније до 31. октобра 
текуће године.

(6) Премија за узгој и набавку квалитетно-приплодних 
стеоних јуница износи до 230 КМ по грлу за грло из до-
маћег узгоја и до 280 КМ по грлу за набављена грла.

(7) Максимални износ који корисник подстицаја може 
остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 
100.000 КМ.

Члан 8.
(1) Право на премију за узгој крава у систему узго-

ја крава-теле имају корисници подстицаја који посједују 
најмање пет крава товних или комбинованих раса (месо-
млијеко), односно крижанце товних и комбинованих раса 
(месо-млијеко), које дају потомство и од којих је једини 
приход прираст телета.

(2) Право на премију корисници подстицаја из става 1. 
овог члана остварују на основу захтјева, који подносе Аген-
цији и уз који прилажу:

1) копију потврде коју је издало стручно лице запосле-
но у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди,

2) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 3. из Прилога 
овог правилника,

3) копије пасоша крава,
4) копије пасоша бика уписаног у Централни регистар 

уколико је осјеменитељ,
5) копије картона употребе у приплоду и регистра те-

лади.
(3) Захтјев за остваривање права на премију из става 1. 

овог члана подноси се у периоду узгоја, а најкасније до 31. 
октобра текуће године.

(4) Премија за узгој крава у систему узгоја крава-теле 
износи до 240 КМ по грлу.

(5) Максимални износ који корисник подстицаја може 
остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 
50.000 КМ.

Члан 9.
(1) Право на премију за узгоj квалитетно-приплодних 

крмача и супрасних назимица имају корисници подстицаја 
чије основно стадо има најмање десет грла (крмача и су-
прасних назимица заједно) и/или који су извршили набавку 
(куповину) супрасних назимица и нерастова чистих раса.

(2) Право на премију за узгој квалитетно-приплодних кр-
мача и супрасних назимица корисници подстицаја остварују 
на основу захтјева, који подносе Агенцији и уз који прилажу:

1) препис картона употребе у приплоду за приплодне 
крмаче и супрасне назимице, сачињен на Обрасцу 4. из 
Прилога овог правилника и овјерен, односно потписан од 
подносиоца захтјева,

2) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 3. из Прилога 
овог правилника.

(3) Право на премију за набавку супрасних назимица 
имају корисници подстицаја који у обрачунском перио-
ду набаве најмање пет супрасних назимица и формирају 
основно стадо од минимално десет грла.

(4) Право на премију имају и корисници подстицаја за 
набавку нерастова чистих раса, који имају основно стадо од 
минимално десет квалитетно-приплодних крмача.

(5) Право на премију корисници подстицаја из ст. 3. и 4. 
овог члана остварују на основу захтјева, који подносе Аген-
цији и уз који прилажу:

1) копију потврде коју је издало стручно лице запосле-
но у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди,

2) рачуне у складу са чланом 3. ст. 3, 4. и 7. овог правил-
ника као доказ о инвестираним средствима,

3) копије педигреа и увјерење о здравственом стању 
животиња,

4) овјерену изјаву на Обрасцу 3б. из Прилога овог пра-
вилника да предметно грло за које се остварује подстицај 
неће отуђити најмање годину дана, изузев због здравстве-
них и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује 
потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере 
принудног клања.

(6) Премија за узгоj и набавку квалитетно-приплодних 
крмача и супрасних назимица износи до 90 КМ по грлу за 
грло из домаћег узгоја и до 120 КМ по грлу за набављена 
грла.

(7) Максимални износ који корисник подстицаја може 
остварити у обрачунском периоду за узгој квалитетно-при-
плодних крмача и супрасних назимица је 50.000 КМ, а за 
набавку квалитетно-приплодних грла је 25.000 КМ.

(8) Захтјев за остваривање права на премију из става 1. 
овог члана подноси се до 31. октобра текуће године.

Члан 10.
(1) Право на премију за узгој квалитетно-приплодних 

оваца и коза имају корисници подстицаја чије основно ста-
до има најмање 100 оваца, односно 50 оваца племенитих 
раса или 25 коза и/или који су извршили набавку квалитет-
но-приплодних оваца или коза (двизица и јарица).

(2) Основно стадо из става 1. овог члана чине женска 
грла која су дала потомство, приплодни овнови и јарчеви 
осјеменитељи.

(3) Право на премију за узгој квалитетно-приплодних 
оваца и коза корисници подстицаја остварују на основу зах-
тјева, који подносе Агенцији и уз који прилажу обрачун пре-
мије, сачињен на Обрасцу 3. из Прилога овог правилника.

(4) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може остварити за узгој квалитетно-приплодних коза 
и оваца у обрачунском периоду је 20.000 КМ.

(5) Право на премију за набавку квалитетно-приплод-
них оваца или коза имају корисници подстицаја који у обра-
чунском периоду набаве најмање 30 квалитетно-приплод-
них двизица или 25 квалитетно-приплодних јарица.

(6) Право на премију корисници подстицаја из става 3. 
овог члана остварују на основу захтјева, који подносе Аген-
цији и уз који прилажу:

1) копију потврде коју је издало стручно лице запосле-
но у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди,

2) обрачун премије сачињен на Обрасцу 3. из Прилога 
овог правилника.

(7) Право на премију корисници подстицаја из става 5. 
овог члана остварују на основу захтјева, који подносе Аген-
цији и уз који прилажу:

1) рачуне у складу са чланом 3. ст. 3, 4. и 7. овог правил-
ника као доказ о инвестираним средствима,

2) копије педигреа и увјерење о здравственом стању 
животиња,

3) овјерену изјаву на Обрасцу 3а. из Прилога овог пра-
вилника да предметно грло за које се остварују подстицаји 
неће отуђити најмање двије године, изузев због здравстве-
них и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује 
потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере 
принудног клања.

(8) Премија за узгоj и набавку квалитетно-приплодних 
оваца и коза износи до 10 КМ по грлу за грло из домаћег 
узгоја и до 30 КМ по грлу за набављена грла.

(9) Максимални износ премије који корисник подстицаја 
може остварити за набавку квалитетно-приплодних грла из 
става 5. овог члана у обрачунском периоду је 20.000 КМ.

(10) Захтјев за остваривање права на премију за узгој 
и набавку квалитетно-приплодне стоке из ст. 1. и 5. овог 
члана подноси се у периоду узгоја, односно набавке, а нај-
касније до 31. октобра текуће године.

Члан 11.
(1) Право на премију за узгој квалитетно-приплодних 

кокица и пијетлова родитељских карактеристика минимал-
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не старосне доби 18 недјеља остварују корисници подсти-
цаја који узгоје најмање 3.000 кљунова.

(2) Право на премију корисници подстицаја из става 1. 
овог члана остварују на основу захтјева, који подносе Аген-
цији и уз који прилажу:

1) фактуру о куповини једнодневних пилића или јаја за 
инкубирање у складу са чланом 3. ст. 3, 4. и 7. овог пра-
вилника,

2) регистар матичног јата кокошки или живине, овјерен 
од подносиоца захтјева,

3) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 3. из Прилога 
овог правилника.

(3) Премија за узгоj квалитетно-приплодних кокица и 
пијетлова родитељских карактеристика износи до 1,25 КМ 
по кљуну за тешку линију, односно до 1 КМ по кљуну за 
лаку линију.

(4) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 100.000 КМ.

(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се у року од 30 дана 
од дана завршетка узгоја, а најкасније до 30. септембра те-
куће године.

(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за производњу остварену након истека рока за под-
ношење захтјева у 2017. години до ступања на снагу овог 
правилника подноси се у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу овог правилника.

Члан 12.
(1) Право на премију за узгој пиленки минималне ста-

росне доби 18 недјеља остварују корисници подстицаја 
који узгоје најмање 5.000 кљунова у турнусу.

(2) Право на премију корисници подстицаја из става 1. 
овог члана остварују на основу захтјева, који подносе Аген-
цији и уз који прилажу:

1) фактуру о куповини једнодневних пилића, односно 
јаја за инкубирање у складу са чланом 3. ст. 3, 4. и 7. овог 
правилника,

2) одговарајући књиговодствени документ за кориснике 
подстицаја који имају матично јато и јаја инкубирају у вла-
ститој инкубаторској станици,

3) регистар матичног јата кокошки или живине, овјерен 
од подносиоца захтјева,

4) за узгојене и продате осамнаестонедјељне пиленке 
потписану и овјерену фактуру и отпремницу од купца и 
продавца и увјерење о здравственом стању животиња,

5) субјекти који узгојене осамнаестонедјељне пиленке 
задржавају на сопственој фарми обавезни су доставити и 
књиговодствену документацију (интерни документ) као до-
каз да су послије завршетка узгоја пребачене у производњу 
конзумних јаја.

(3) Право на премију за узгој препелица остварују ко-
рисници подстицаја који узгоје најмање 5.000 кљунова у 
текућој години.

(4) Право на премију корисници подстицаја из става 3. 
овог члана остварују на основу захтјева, који подносе Аген-
цији и уз који прилажу:

1) одговарајући књиговодствени документ за кориснике 
подстицаја који имају матично јато и јаја инкубирају у вла-
ститој инкубаторској станици,

2) дневник узгоја препелица,
3) изјаву корисника да узгојене препелице задржава на 

сопственој фарми за властиту експлоатацију.
(5) Премија за узгоj пиленки минималне старосне доби 

18 недјеља и препелица износи до 0,30 КМ по кљуну.
(6) Максимални износ премије који корисник подсти-

цаја може остварити за подстицај из става 1. овог члана у 
текућој години је 100.000 КМ, а за подстицај из става 3. 
овог члана је 3.000 КМ.

(7) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се у року од 30 дана 
од дана завршетка узгоја, а најкасније до 30. септембра те-
куће године.

(8) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за производњу остварену након истека рока за под-
ношење захтјева у 2017. години до ступања на снагу овог 
правилника подноси се у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу овог правилника.

Члан 13.
(1) Право на премију за производњу селекционисаних 

матица имају корисници подстицаја који су уписани у еви-
денцију пчелара и пчелињака у Републици и који су Ми-
нистарству поднијели захтјев за регистрацију репроцентра 
у складу са Правилником о нивоу и облику селекцијских 
метода у производњи пчела матица (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 5/15).

(2) Право на премију корисници подстицаја из става 1. 
овог члана остварују на основу захтјева, који подносе Аген-
цији и уз који прилажу књигу евиденције о продаји селек-
ционисаних матица, попуњену на Обрасцу 5. из Прилога 
овог правилника.

(3) Премија за производњу селекционисаних матица 
износи до 3 КМ по матици.

(4) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 7.000 КМ.

(5) Захтјев за остваривање права на премију за про-
изводњу селекционисаних матица подноси се најкасније до 
30. јуна текуће године.

Члан 14.
(1) Право на подстицајна средства за успостављање и 

рад тестних станица за тестирање пчелињих матица оства-
рују корисници подстицаја који су уписани у евиденцију 
пчелара и пчелињака у Републици и који су регистровали 
тестне станице у складу са Правилником о нивоу и облику 
селекцијских метода у производњи пчела матица (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 5/15).

(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог чла-
на корисници подстицаја остварују на основу захтјева, који 
подносе Агенцији и уз који се прилаже извјештај о броју и 
квалитету тестираних матица.

(3) Износ средстава подстицаја по регистрованој тест-
ној станици из става 1. овог члана утврђује се у висини до 
800 КМ.

(4) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 30. 
септембра текуће године.

Члан 15.
(1) Право на премију за произведено и продато кравље, 

овчије и козје млијеко остварују произвођачи за млијеко:
1) коме је утврђен квалитет у складу са Правилником о 

квалитету свјежег сировог млијека и условима за рад овла-
шћене лабораторије (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 81/15),

2) које је откупљено са сабирних мјеста регистрованих 
у складу са Правилником о условима за рад сабирних мје-
ста за сирово млијеко (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 76/15),

3) које је произведено на пољопривредном имању које 
је у вријеме производње млијека посједовало и доставило 
Агенцији уредне важеће ветеринарске потврде у складу са 
Наредбом о спровођењу мјера заштите животиња од зара-
зних паразитских болести у Републици Српској.

(2) Премија из става 1. овог члана исплаћује се до изно-
са средстава планираних Планом коришћења средстава и 
износи 0,30 КМ по литру за откупљено кравље, овчије и 
козје млијеко коме је утврђен квалитет у складу са чланом 
9. Правилника о квалитету свјежег сировог млијека и усло-
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вима за рад овлашћене лабораторије (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 81/15),

(3) Премију из става 2. овог члана произвођачи млије-
ка остварују на основу захтјева који у њихово име подносе 
субјекти који се баве откупом и/или прерадом млијека и 
који су регистровани на подручју Републике:

1) привредна друштва и предузетници који се баве от-
купом млијека од произвођача млијека и даље га прерађују 
(мљекаре),

2) привредна друштва и предузетници који се баве от-
купом млијека од произвођача млијека ради даље продаје 
прерађивачима (откупљивачи и задруге),

3) удружења пољопривредних произвођача која се баве 
организовањем сакупљања млијека од произвођача млијека 
за прерађиваче (удружења),

4) привредна друштва и предузетници који производе 
кравље, овчије и козје млијеко и продају га ради даље пре-
раде или се баве производњом и прерадом млијека.

(4) Субјекти из става 3. овог члана подносе захтјев 
Агенцији најкасније до 15. у мјесецу за претходни мјесец, а 
најкасније до 15. новембра, уз који достављају:

1) обрачун премије сачињен на обрасцима 6. и 7. из 
Прилога овог правилника и на интернет страници Аген-
ције, а који се достављају у писаној и електронској форми 
кроз интегрисани информатички систем за обраду подата-
ка,

2) потврду прерађивача о преузетим и прерађеним ко-
личинама млијека,

3) списак издатих потврда о спроведеним обавезним 
ветеринарским мјерама на пољопривредном газдинству, 
попуњен на Обрасцу 7а. из Прилога овог правилника, a 
који се доставља најкасније до 15. у мјесецу за претходни 
мјесец,

4) подносиоци захтјева из става 3. тачка 1) овог члана 
достављају и документ о преласку робе из једне у другу 
производњу (интерна фактура / преносница) као доказ о 
задужењу преузетих количина свјежег сировог млијека у 
прераду или другу књиговодствену документацију,

5) подносиоци захтјева из става 3. тачка 2) овог члана 
достављају и рачун о продаји млијека прерађивачу,

6) подносиоци захтјева из става 3. тачка 3) овог чла-
на достављају и овјерену изјаву о количини сакупљеног 
млијека и предатог прерађивачу,

7) подносиоци захтјева из става 3. тачка 4) овог члана, 
а који прерађују млијеко, достављају документ о преласку 
робе из једне у другу производњу (интерна фактура / пре-
носница) као доказ о задужењу преузетих количина свје-
жег сировог млијека у прераду или другу књиговодствену 
документацију или рачун ако млијеко продају прерађивачу.

(5) Минимална количина млијека за коју се исплаћује 
премија у току једног мјесеца је 100 литара по произвођачу.

(6) Податак о регистрацији имања и евиденцији музних 
грла Агенција прибавља службеним путем од Агенције за 
обиљежавање животиња.

Члан 16.
(1) Право на премију за утовљену јунад имају корисни-

ци подстицаја који су утовили најмање десет грла у току 
године и који Агенцији пријаве почетак това. 

(2) Пријава производње товног материјала из ста-
ва 1. овог члана подноси се у року од 30 дана од дана 
обиљежавања, куповине или увоза грла на Обрасцу 8. из 
Прилога овог правилника, максималном улазном тежи-
ном телади до 320 kg, уз који се прилаже Образац А1 
(Образац за пријављивање животиња и захтјев за изда-
вање пасоша), а за увозна грла - царинска декларација и 
рачун о куповини.

(3) Право на премију из става 1. овог члана могу оства-
рити корисници подстицаја за јунад која остваре минимал-
ни прираст од 320 kg по грлу са најмање 200 дана у тову, те 
ако грло није старије од 30 мјесеци.

(4) Дани това из става 3. овог члана рачунају се од дана 
обиљежавања животиња у власништву до дана продаје или 
преноса власништва на животињама до дана продаје, од-
носно од дана увоза до дана продаје.

(5) Право на премију корисници подстицаја из става 1. 
овог члана остварују на основу захтјева, који подносе Аген-
цији и уз који прилажу:

1) спецификацију за товна грла, попуњену на Обрасцу 
9. из Прилога овог правилника,

2) копију увјерења о здравственом стању животиња и 
документ за пријаву кретања (Ц образац), а за извезена грла 
копију ветеринарског цертификата и документ за пријаву 
кретања (Ц образац),

3) копије пасоша за јунад,
4) рачун-фактуру или откупни блок (лист) о продаји 

јунади који садржи број грла, тежину и идентификационе 
бројеве грла,

5) субјекти који имају властиту производњу јунади и 
прераду меса, односно излаз робе из једне у другу про-
изводњу подносе изјаву да су јунад утовљена на сопственој 
фарми и књиговодствену документацију као доказ о заду-
жењу преузетих количина јунади у прераду,

6) за грла откупљена од правног лица за потребе извоза 
живих животиња доказе о њиховом извозу.

(6) Премија за производњу товног материјала - јунади 
утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева, у скла-
ду са износом који је утврђен Планом коришћења средста-
ва, на основу одобрених јединица мјере (грла, килограма) 
и износи до 200 КМ по грлу за утовљену јунад од домаће 
телади и до 120 КМ по грлу за утовљену јунад од увезене 
телади.

(7) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 100.000 КМ.

(8) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се у року од 30 дана 
од дана продаје јунади, а најкасније до 30. новембра текуће 
године.

Члан 17.
(1) Право на премију за утовљене свиње имају корисни-

ци подстицаја који се баве производњом и продајом уто-
вљених свиња и који пријаве почетак производње у року од 
30 дана од дана обиљежавања, куповине или увоза свиња и 
испуне услове прописане овим правилником.

(2) Пријава производње товног материјала из става 1. 
овог члана подноси се Агенцији на Обрасцу 8. из Прилога 
овог правилника, уз који се прилажу и копије признанице 
за обављене мјере здравствене заштите животиња са ИД 
бројевима свиња, а за увозна грла - царинска декларација 
и рачун о куповини.

(3) Право на премију из става 1. овог члана могу оства-
рити корисници подстицаја који у току године утове и про-
дају најмање 60 товљеника, минималног прираста од 70 kg 
по товљенику са максималном улазном тежином до 35 kg и 
старости свиња до три и по мјесеца и излазном тежином од 
90 kg до 130 kg у једном турнусу са најмање 80 дана това 
ако грло није старије од девет мјесеци.

(4) Дани това из става 3. овог члана рачунају се од дана 
обиљежавања животиња у власништву до дана продаје или 
преноса власништва на животињама до дана продаје, од-
носно од дана увоза до дана продаје.

(5) Премија за производњу остварује се на основу зах-
тјева, који се подноси Агенцији, уз који:

1) правна лица подносе потписану и овјерену фактуру, 
са наведеним бројем животиња, тежином и унесеним иден-
тификационим бројевима за грла или серијским бројем са 
увјерења о здравственом стању животиња,

2) физичка лица регистрована у систем ПДВ-а подносе 
фактуру о продаји са наведеним бројем животиња, тежи-
ном и унесеним идентификационим бројевима за грла или 
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серијским бројем са увјерења о здравственом стању живо-
тиња,

3) физичка лица која нису у систему ПДВ-а подносе от-
купне блокове у којима су наведени бројеви продатих грла 
са идентификационим бројем и тежином или серијским 
бројем са увјерења о здравственом стању животиња.

(6) Корисници подстицаја, осим документације из става 
5. овог члана, уз захтјев прилажу и:

1) спецификацију за товна грла попуњену на Обрасцу 9. 
из Прилога овог правилника,

2) копију увјерења о здравственом стању животиња, 
која прати транспорт Д образац - за свиње,

3) копију рјешења о регистрацији за кланице које су 
регистроване на основу предузетничке дјелатности, а уко-
лико су грла откупљена од правног лица за потребе извоза 
живих животиња, и доказе о извозу,

4) субјекти који имају властиту производњу свиња и 
прераду меса, односно излаз робе из једне у другу про-
изводњу подносе изјаву да су свиње утовљене на сопстве-
ној фарми и књиговодствену документацију као доказ о 
задужењу преузетих количина свиња у прераду.

(7) Премија за утовљене свиње утврђује се након обра-
де свих приспјелих захтјева, у складу са износом који је 
утврђен Планом коришћења средстава, на основу одобре-
них јединица мјере (грла, килограма) и износи до 50 КМ по 
грлу за утовљене свиње од домаће прасади и до 30 КМ по 
грлу за утовљене свиње од увезене прасади.

(8) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 100.000 КМ.

(9) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства 
за намјену из овог члана подноси се у року од 30 дана од дана 
продаје свиња, а најкасније до 30. новембра текуће године.

Члан 18.
(1) Право на премију за бројлере имају корисници под-

стицаја који утове у властитом или закупљеном објекту и 
продају минимално 5.000 кљунова бројлера у турнусу ми-
нималне просјечне излазне тежине 1,70 kg по бројлеру на 
основу захтјева, који се подноси Агенцији и уз који при-
лажу:

1) спецификацију за утовљене пилиће - бројлере, по-
пуњену на Обрасцу 10. из Прилога овог правилника,

2) рачун за набављене једнодневне пилиће или изјаву 
одговорног лица о поријеклу једнодневних пилића,

3) увјерење о здравственом стању животиња за једнод-
невне пилиће,

4) евиденцију угинућа током узгоја, овјерену од подно-
сиоца захтјева,

5) рачун или откупни блок (лист) о продаји бројлера и 
увјерење о здравственом стању животиња за бројлере,

6) субјекти који имају властиту производњу бројлера 
и прераду меса, односно излаз робе из једне у другу про-
изводњу подносе изјаву да су бројлери утовљени на соп-
ственој фарми и књиговодствену документацију као доказ 
о задужењу преузетих количина бројлера у прераду.

(2) Корисници подстицаја који врше услужни тов 
бројлера за организатора производње и који утове и испо-
руче најмање 12.000 кљунова бројлера у току године, ми-
нималне просјечне излазне тежине 1,70 kg по бројлеру у 
турнусу, право на премију остварују на основу захтјева, уз 
који прилажу:

1) спецификацију за утовљене пилиће - бројлере, по-
пуњену на Обрасцу 10. из Прилога овог правилника,

2) отпремнице које прате испоруку једнодневних пи-
лића и увјерење о здравственом стању животиња за једнод-
невне пилиће,

3) евиденцију угинућа током узгоја, овјерену од товљача,
4) увјерење о здравственом стању животиња за бројле-

ре,

5) обрачун това, овјерен од организатора производње,
6) извод из банке као доказ о плаћању услужног това,
7) уговор о услужном тову бројлера са организатором 

производње.
(3) Премија за производњу бројлера утврђује се након 

обраде свих приспјелих захтјева, за сваку производњу, а 
у складу са износом који је утврђен Планом коришћења 
средстава, на основу одобрених јединица мјере (кљунова, 
килограма), које испуњавају услове у складу са овим пра-
вилником и износи до 0,05 КМ по кљуну.

(4) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 100.000 КМ.

(5) Захтјев за остваривање права на премију за про-
изводњу из ст. 1. и 2. овог члана подноси се у року од 30 
дана од дана испоруке, а најкасније до 30. новембра текуће 
године.

Члан 19.
(1) Право на премију за узгој конзумне рибе и производ-

њу оплођене икре и рибље млађи (ципринида и салмонида) 
имају правна лица и предузетници који се баве узгојем и 
продајом рибе и производњом и продајом оплођене икре и 
рибље млађи и који имају одобрење Министарства за оба-
вљање дјелатности аквакултуре.

(2) Субјекти из става 1. овог члана који имају производ-
њу оплођене икре и рибље млађи не могу остварити право 
на премију за количине оплођене икре или рибље млађи 
које задржавају за даљи узгој на властитом рибогојилишту.

(3) Премија за узгојену конзумну рибу и произведену 
оплођену икру и рибљу млађ остварује се на основу захтје-
ва, који се подноси Агенцији, посебно за узгојену и продату 
конзумну рибу, а посебно за произведену и продату оплође-
ну икру и рибљу млађ, уз који се прилажу: 

1) мјесечни преглед реализације по купцима са коли-
чинама продате конзумне рибе и оплођене икре и рибље 
млађи,

2) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 11. из Прилога 
овог правилника,

3) малопродајни фискални рачуни, рачун-фактура за 
продате количине конзумне рибе и оплођене икре и рибље 
млађи, овјерене и потписане од стране продавца и купца,

4) копија извозне царинске декларације за рибу продату 
ван граница Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ),

5) субјекти који имају властити узгој и прераду рибе 
подносе изјаву да је конзумна риба узгојена на властитим 
рибогојилиштима и књиговодствену документацију као до-
каз о задужењу преузетих количина конзумне рибе у пре-
раду,

6) субјекти који имају узгој и продају конзумне рибе у 
властитим малопродајним објектима (рибарнице) подносе 
изјаву да је конзумна риба узгојена на властитим рибогоји-
лиштима и књиговодствену документацију као доказ о за-
дужењу преузетих количина конзумне рибе у малопродаји,

7) рачун о куповини млађи или изјава одговорног лица 
да је млађ из властитог мријеста,

8) субјекти који имају властиту производњу оплођене 
икре и рибље млађи и узгој рибе подносе изјаву да је оп-
лођена икра, oдносно рибља млађ произведена у властитом 
мрестилишту и књиговодствену документацију као доказ 
о задужењу преузетих количина рибље млађи у рибогоји-
лиште,

9) потврда Јавне установе “Воде Српске” о измиреној 
водној накнади.

(4) Премија за узгој конзумне рибе и производњу оп-
лођене икре и рибље млађи утврђује се након обраде свих 
приспјелих захтјева за сваку производњу, а у складу са 
износом који је утврђен Планом коришћења средстава, на 
основу одобрених јединица мјере (килограма), које испу-
њавају услове у складу са овим правилником и износи до 
0,35 КМ по килограму конзумне рибе салмониде, односно 
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до 0,60 КМ по килограму конзумне рибе циприниде и до 
1,2 КМ по килограму оплођене икре и рибље млађи сал-
монида, односно до 1 КМ по килограму оплођене икре и 
рибље млађи ципринида.

(5) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може да оствари у текућој години за узгој и продају 
конзумне рибе је 70.000, а за производњу и продају оплође-
не икре и рибље млађи 10.000 КМ.

(6) Захтјев за остваривање права на премију за узгој и 
производњу из става 1. oвог члана подноси се у року од 30 
дана од дана продаје, а најкасније до 30. новембра текуће 
године.

(7) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за производњу остварену након истека рока за под-
ношење захтјева у 2017. години до ступања на снагу овог 
правилника подноси се у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу овог правилника.

Члан 20.
(1) Право на премију за производњу и узгој пчела оства-

рују корисници подстицаја који су уписани у Евиденцију 
пчелара и пчелињака у Републици, који су извршили ажу-
рирање евиденције о броју пчелињих друштава за претход-
ну годину и који посједују најмање 50 кошница, односно 
пчелињих друштава.

(2) Право на премију из става 1. овог члана корисници 
подстицаја могу остварити само путем једног удружења/
задруге у току године.

(3) Висина премије из става 1. овог члана утврђује се 
након обраде свих приспјелих захтјева за ову врсту про-
изводње у складу са износом који је утврђен Планом ко-
ришћења средстава и исплаћује се једном годишње.

(4) Премија за производњу и узгој пчела остварује се 
на основу захтјева удружења пчелара или пољопривредних 
задруга (пчеларских), уз који се прилажу: 

1) спецификација корисника подстицаја на Обрасцу 12. 
из Прилога овог правилника, а који се доставља у писаној и 
електронској форми на електронску адресу Агенције,

2) изјава одговорног лица удружења, односно задруге о 
броју пчелињих друштава у власништву чланова удруже-
ња, односно задруге, попуњена на Обрасцу 13. из Прилога 
овог правилника.

(5) Премија за производњу и узгој пчела износи до 6 
КМ по пчелињем друштву.

(6) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може да оствари за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 5.000 КМ.

(7) Захтјев за остваривање права на премију из овог 
члана подноси се најкасније до 31. јула текуће године.

Члан 21.
(1) Право на подстицајна средства за подршку ергела-

ма, коњичким клубовима, хиподромима и развоју коњар-
ства остварују корисници подстицаја за узгој чистих раса: 
босанско-брдске, липицанерске, арапске и енглеске пу-
нокрвне расе.

(2) Право на средства подстицаја из става 1. овог члана 
остварује се на основу захтјева, који се подноси Агенцији и 
уз који се прилажу: 

1) копија рјешења о регистрацији дјелатности,
2) копија доказа о поријеклу (педигре или матични 

лист),
3) списак власника за грла која се налазе у коњичким 

клубовима,
4) годишњи програм рада и унапређивања коњарства.
(3) Комисија коју формира министар, увидом на лицу 

мјеста, констатује чињенично стање и о томе сачињава за-
писник са фото-документацијом.

(4) Записник из става 3. овог члана прилаже се уз прет-
ходно достављени захтјев са прописаном документацијом, 
чиме се стичу услови за обраду захтјева.

(5) Подстицајна средства за ову намјену исплаћују се 
на основу рјешења директора Агенције у износу до 400 КМ 
по грлу.

(6) Износ подстицајних средства за намјену из овог чла-
на утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева сра-
змјерно процентуалном учешћу износа одобрених захтјева 
у укупно расположивим средствима утврђеним Планом ко-
ришћења средстава.

(7) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о 
намјенском утрошку средстава попуњен, на Обрасцу 35. из 
Прилога овог правилника, уз који доставља робно-анали-
тичку картицу или фактуре са фискалним рачуном са при-
логом потписаних и овјерених откупних блокова на основу 
којих је извршена набавка средстава за исхрану, здравстве-
ну заштиту и одржавање коња, уговоре и доказе о изврше-
ним уплатама у року од 90 дана од дана уплате средстава на 
рачун корисника.

(8) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 30. 
септембра текуће године.

1.2. Б и љ н а  п р о и з в о д њ а

Члан 22.
(1) Право на премију за произведено и продато воће 

имају произвођачи (физичка лица и пословни субјекти) који 
остваре продају у обрачунском периоду ако је производња 
остварена на површинама регистрованим као обрадиве и 
које су пријављене као начин коришћења пољопривредног 
земљишта у РПГ.

(2) Право на премију из става 1. овог члана утврђује се 
за сљедеће врсте воћа: јабука, крушка, шљива, бресква, нек-
тарина, трешња, вишња, малина, купина, јагода и грожђе.

(3) Право на премију из става 1. овог члана имају про-
извођачи који остваре минимум обима производње по 
врстама воћа, и то за:

1) јабучасте и коштичаве воћне врсте минимум 1 hа, са 
најмање 10.000 kg за јабуку, односно 5.000 kg за крушку, 
брескву, нектарину, трешњу, вишњу и шљиву,

2) јагодасте воћне врсте минимум 0,1 hа са најмање 
1.000 kg по воћној врсти,

3) грожђе минимум 0,5 hа са најмање 2.000 kg по хек-
тару.

(4) Право на премију из овог члана физичка лица оства-
рују посредством прерађивача, организатора производње и 
организатора откупа регистрованог на територији Републи-
ке на основу захтјева, уз који се прилажу:

1) робно-аналитичка картица или документ евиденције 
дневног откупа производа са прилогом потписаних и овје-
рених откупних блокова на основу којих је извршен откуп,

2) уговори са произвођачима о организованој производ-
њи, односно откупу воћа,

3) спецификација корисника подстицаја са количинама 
откупљених производа, попуњена на Обрасцу 25а. из При-
лога овог правилника, који се доставља у писаној и у елек-
тронској форми на електронску адресу Агенције (Образац 
је доступан на интернет страници Агенције).

(5) Право на премију из става 1. овог члана пословни 
субјекти и пољопривредни произвођачи у систему ПДВ-а 
остварују на основу захтјева, који се подноси Агенцији и 
уз који се прилажу: 

1) велепродајна фактура са отпремницама или малоп-
родајна фактура са фискалним рачуном и отпремницама, 
односно доказ да су произведене количине предате у пре-
раду у случају када су произвођач и прерађивач пословни 
субјект,

2) пореска фактура са отпремницом о продатим коли-
чинама (пољопривредни произвођачи који су у систему 
ПДВ-а),

3) спецификација произведених и продатих количина 
воћа - властита производња, попуњена на Обрасцу 25б. 
из Прилога овог правилника, који се доставља у писаној 
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и у електронској форми на електронску адресу Агенције 
(Образац је доступан на интернет страници Агенције).

(6) Количине воћа пријављене за подстицај стављају 
се у однос са површинама под воћем уписаним као начин 
коришћења у РПГ, при чему се свако одступање утврђеног 
приноса по воћној врсти од норматива наведених у Спе-
цификацији број 3. у Прилогу овог правилника коригује у 
складу са нормативом.

(7) Висина премије за произведено и продато воће 
утврђује се након обраде приспјелих захтјева, у складу са 
износом који је утврђен Планом коришћења средстава и 
утврђеном референтном цијеном, и износи:

1) до 0,12 КМ по килограму јабука,
2) до 0,14 КМ по килограму крушака,
3) до 0,12 КМ по килограму шљива,
4) до 0,16 КМ по килограму брескви,
5) до 0,18 КМ по килограму нектарина,
6) до 0,30 КМ по килограму трешања,
7) до 0,17 КМ по килограму вишања,
8) до 0,40 КМ по килограму малина,
9) до 0,15 КМ по килограму купина,
10) до 0,25 КМ по килограму јагода,
11) до 0,15 КМ по килограму грожђа.
(8) Максимални износ премије који корисник подсти-

цаја може да оствари за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 100.000 КМ по кориснику.

(9) Захтјев за остваривање права на премију за произве-
дено и продато воће подноси се најкасније до 30. новембра 
текуће године.

Члан 23.
(1) Право на премију за произведено и продато поврће 

и гљиве имају произвођачи (физичка лица и пословни 
субјекти) који остваре продају у обрачунском периоду ако 
је производња остварена на површинама регистрованим 
као обрадиве и које су пријављене као начин коришћења 
пољопривредног земљишта у РПГ.

(2) Произвођачи и откупљивачи који се баве производ-
њом, односно дистрибуцијом меркантилног кромпира 
остварују право на премију из става 1. овог члана ако су 
уписани у Фиторегистар.

(3) Право на премију из става 1. овог члана утврђује се 
за сљедеће врсте:

1) поврће: кромпир, краставац, паприка, парадајз, црве-
ни лук, бијели лук, мрква, цвекла, ротква, патлиџан, купус, 
диња, лубеница, мускатна тиква и повртна тиква (Cucurbita 
maxima Duch.),

2) гљиве.
(4) Право на премију из става 1. овог члана имају про-

извођачи који остваре минимум обима производње по 
врстама, и то за:

1) поврће у затвореном простору минимум 0,1 hа са нај-
мање 1.500 kg по врсти поврћа,

2) поврће на отвореном простору минимум 0,5 hа укуп-
них површина поврћа из става 3. тачка 1) овог члана, од-
носно 0,1 hа укупних површина краставца корнишона, са 
најмање 1.500 kg по врсти поврћа.

(5) Право на премију за произведено и продато поврће 
физичка лица остварују посредством прерађивача, организа-
тора производње и организатора откупа регистрованог на те-
риторији Републике на основу захтјева, уз који се прилажу: 

1) робно-аналитичка картица или документ евиденције 
дневног откупа производа са прилогом потписаних и овје-
рених откупних блокова на основу којих је извршен откуп,

2) уговори са произвођачима о организованој производ-
њи, односно откупу поврћа и гљива и

3) спецификација корисника подстицаја са количинама 
откупљених производа, попуњена на Обрасцу 25в. из При-

лога овог правилника, који се доставља у писаној и у елек-
тронској форми на електронску адресу Агенције (Образац 
је доступан на интернет страници Агенције).

(6) Право на премију за произведено и продато поврће 
пословни субјекти и пољопривредни произвођачи у систе-
му ПДВ-а остварују на основу захтјева, који се подноси 
Агенцији и уз који се прилажу: 

1) велепродајна фактура са отпремницама или малоп-
родајна фактура са фискалним рачуном и отпремницама, 
односно доказ да су произведене количине предате у пре-
раду у случају када је произвођач и прерађивач пословни 
субјекат,

2) пореска фактура са отпремницом о продатим коли-
чинама (пољопривредни произвођачи који су у систему 
ПДВ-а),

3) спецификација произведених и продатих количина 
поврћа - властита производња, попуњена на Обрасцу 25г. 
из Прилога овог правилника, који се доставља у писаној 
и у електронској форми на електронску адресу Агенције 
(Образац је доступан на интернет страници Агенције).

(7) Право на премију за произведене и продате гљиве 
корисници подстицаја остварују на основу захтјева, који се 
подноси Агенцији и уз који се прилажу: 

1) доказ о набавци супстрата,
2) овјерена копија КИФ-а и спецификација фактура, 

овјерена и потписана на Обрасцу 25д. из Прилога овог пра-
вилника.

(8) Количине поврћа пријављене за подстицај стављају 
се у однос са површинама под поврћем уписаним као начин 
коришћења у РПГ, при чему се свако одступање утврђеног 
приноса по врсти поврћа од норматива наведених у Спе-
цификацији број 3. у Прилогу овог правилника коригује у 
складу са нормативом.

(9) Висина премије за произведено и продато поврће и 
гљиве утврђује се након обраде приспјелих захтјева, у скла-
ду са износом који је утврђен Планом коришћења средстава 
и утврђеном референтном цијеном, и износи:

1) до 0,15 КМ по килограму за кромпир, краставац, пап-
рику, парадајз, црвени лук, мркву, цвеклу, роткву, патлиџан, 
купус, дињу, лубеницу, мускатну тикву и повртну тикву 
(Cucurbita maxima Duch.),

2) до 1 КМ по килограму бијелог лука,
3) до 0,25 КМ по килограму гљива.
(10) Максимални износ премије који корисник подсти-

цаја може да оствари за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 100.000 КМ по кориснику за произведено и продато 
поврће, односно 20.000 КМ по кориснику за произведене и 
продате гљиве.

(11) Захтјев за остваривање права на премију за про-
изведено и продато поврће и гљиве подноси се најкасније 
до 30. новембра текуће године.

Члан 24.
(1) Право на премију за произведену и продату хељ-

ду, ароматично и љековито биље, изузев чајева, остварују 
произвођачи који у текућој години имају засијано и прија-
вљено коришћење најмање 0,5 ha хељде, ароматичног или 
љековитог биља.

(2) Премија из става 1. овог члана остварује се за сље-
деће врсте ароматичног и љековитог биља: камилица, не-
вен, лаванда, жалфија, вријесак, тимијан, милодух, смиље, 
босиљак, нана, рузмарин, ловор, пчелина љубица и мускат-
на салвија.

(3) Премија из става 1. овог члана остварује се на осно-
ву захтјева, који се подноси Агенцији и уз који се прилажу: 

1) за пословне субјекте - малопродајни фискални ра-
чун и потписана и овјерена фактура, односно велепродајне 
потписане и овјерене фактуре, а за физичка лица - откупни 
блок и робно-аналитичка картица,

2) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 25ђ. из При-
лога овог правилника, који се доставља у писаној и у елек-
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тронској форми (за правна лица), на електронску адресу 
Агенције или на CD (Образац је доступан на интернет стра-
ници Агенције),

3) доказ да су произведене количине предате у прераду 
- у случају када је произвођач и прерађивач.

(4) Количине хељде, ароматичног и љековитог биља 
пријављене за подстицај стављају се у однос са површи-
нама под хељдом, ароматичним и љековитим биљем упи-
саним као начин коришћења у РПГ, при чему се свако од-
ступање утврђеног приноса по наведеној култури од нор-
матива наведених у Спецификацији број 3. у Прилогу овог 
правилника коригује у складу са нормативом.

(5) Висина премије из става 1. овог члана утврђује се 
након обраде приспјелих захтјева, у складу са износом који 
је утврђен Планом коришћења средстава, и износи до 15% 
од утврђене референтне цијене по јединици производа за 
врсте из ст. 1. и 2. овог члана.

(6) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може да оствари за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 10.000 КМ по кориснику.

(7) Захтјев за остваривање права на премију за произве-
дену и продату хељду, ароматично и љековито биље подно-
си се најкасније до 30. новембра текуће године.

Члан 25.
(1) Право на подстицајна средства за производњу мер-

кантилне пшенице у 2018. години имају пољопривредни 
произвођачи који су извршили јесењу сјетву меркантилне 
пшенице у 2017. години, који су поднијели захтјев попуњен 
на Обрасцу 26 из Прилога овог правилника и пријавили 
меркантилну пшеницу као начин коришћења пољопри-
вредног земљишта у РПГ у 2018. години.

(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог чла-
на остварују корисници подстицаја који испуњавају сље-
деће услове:

1) засију минимално 1,5 ha меркантилне пшенице и 
пријаве дате површине као начин коришћења у РПГ,

2) примијене препоручене сјетвене нормативе од мини-
мално 170 kg сјеменске пшенице по хектару.

(3) Право на подстицајна средства из става 1. овог чла-
на остварује се на основу захтјева, који се подноси Аген-
цији и уз који се прилажу: 

1) малопродајни фискални рачун (фискални исјечак) за 
купљено сјеме, уз потписану и овјерену фактуру која гласи 
на име подносиоца захтјева, са назначеним бројем предмет-
ног фискалног рачуна (БФ) за који је фактура издата, тако 
да се једна фактура односи искључиво на један фискални 
рачун или

2) потписана и овјерена велепродајна фактура на којој 
је назначено име подносиоца захтјева или

3) за пословне субјекте који имају властиту производњу 
сјемена и који су уписани у Регистар произвођача сјемена 
доказ (интерни документ) о количинама властитог декла-
рисаног сјемена употријебљеног за сјетву - властиту про-
изводњу меркантилне пшенице.

(4) Висина подстицајних средстава из става 1. овог чла-
на утврђује се у износу од 200 KM/ha у складу са Планом 
коришћења средстава.

(5) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 150.000 КМ.

(6) Захтјев за остваривање права на премију за про-
изводњу меркантилне пшенице у 2018. години подноси се 
најкасније до 30. априла текуће године.

Члан 26.
(1) Право на премију за произведену и продату мер-

кантилну пшеницу рода 2018. године остварују корисни-
ци подстицаја који су остварили право на подстицај за 
производњу меркантилне пшенице рода 2018. године на 
површинама од минимално 1,5 ha које су пријављене као 
начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ за 

остварени просјечни принос до највише шест тона по хек-
тару.

(2) Право на премију из става 1. овог члана корисни-
ци подстицаја остварују посредством откупљивача којима 
су продали меркантилну пшеницу рода 2018. године, а на 
основу захтјева, уз који се прилажу: 

1) доказ да је регистровани млин, односно доказ да је 
правно лице или предузетник регистрован у Републици или 
Брчко Дистрикту БиХ за откуп житарица,

2) спецификација корисника подстицаја (физичка и 
правна лица) са количинама откупљене меркантилне пше-
нице рода 2018. године и осталим подацима, попуњена на 
Обрасцу 28. из Прилога овог правилника, који се доставља 
у писаној и у електронској форми на електронску адресу 
Агенције (Образац је доступан на интернет страници Аген-
ције),

3) за откуп извршен од пословних субјеката достављају 
се фактуре, фискални рачуни, доказ о извршеним плаћањи-
ма (банкарски извод),

4) за откуп извршен од физичких лица достављају се 
откупни блок и доказ о плаћању меркантилне пшенице 
рода 2018. године (налог благајни или банкарски извод),

5) за откупљиваче који су имали властиту производњу 
меркантилне пшенице рода 2018. године достављају се ана-
литичка картица добављача сјемена и доказ о извршеним 
улагањима у производњу меркантилне пшенице рода 2018. 
године.

(3) Висина премије за произведену и продату меркан-
тилну пшеницу рода 2018. године износи 0,05 KM/kg.

(4) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 150.000 КМ.

(5) Захтјев за остваривање права на премију за произве-
дену и продату меркантилну пшеницу рода 2018. године от-
купљивач подноси најкасније до 31. октобра текуће године.

Члан 27.
(1) Подстицајна средства за регресирање дизел-горива 

и евродизел-горива (у даљем тексту: дизел-гориво) за изво-
ђење прољећних и јесењих радова у пољопривреди утврђу-
ју се у износу од 0,60 KM/l и одобравају се за површине које 
су у званичној евиденцији катастра уписане као обрадиве 
катастарске културе (њива/ораница, башта/врт, воћњак 
и виноград, ливаде) и за које је уписан начин коришћења 
пољопривредног земљишта у РПГ у 2018. години.

(2) Право на подстицајна средства за регресирање ди-
зел-горива остварују регистрована пољопривредна газдин-
ства која у периоду од 30. марта до 30. новембра текуће 
године изврше куповину дизел-горива за потребе извођења 
прољећних и јесењих радова у количини до 100 литара го-
рива по хектару – за: њива/ораница, башта/врт, воћњак и 
виноград, и до 30 литара по хектару за ливаде уписане као 
начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ са ми-
нималном површином од једног хектара.

(3) Количине дизел-горива из става 2. овог члана односе 
се на максималне укупне количине по хектару површине 
уписане у РПГ као начин коришћења у 2018. години и обу-
хватају збирно и прољећне и јесење радове, а минимална 
укупна количина дизел-горива за коју је могуће остварити 
право на регрес износи 30 литара и преузима се једнократ-
но.

(4) Корисници из става 2. овог члана регресирано ди-
зел-гориво купују по малопродајној цијени, умањеној за 
износ регреса од 0,60 KM /l, на подручју цијеле Републике, 
по властитом избору у једном од малопродајних објеката 
овлашћених дистрибутера нафте и нафтних деривата (у 
даљем тексту: овлашћени дистрибутери) који су са Ми-
нистарством закључили споразум о пословно-техничкој 
сарадњи за продају регресираног дизел-горива за потребе 
прољећних и јесењих радова у пољопривреди. 

(5) Корисници који су преузели регресирано минерал-
но ђубриво у 2012. години и према евиденцији ЈП “Робне 
резерве Републике Српске” а.д. Бања Лука извршили упла-



 

12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 25 22.3.2018.

ту прије отписа обавеза имају право на додатне количине 
регресираног дизел-горива у висини регреса који одговара 
половини износа уплате.

(6) Министарство прије првог обрачуна за одобравање 
припадајућих количина регресираног дизел-горива доста-
вља Агенцији списак корисника из става 5. овог члана.

(7) Агенција врши два обрачуна за одобравање припа-
дајућих количина регресираног дизел-горива:

1) први обрачун врши се прије почетка продаје регреси-
раног дизел-горива за кориснике који су извршили обавезу 
ажурирања података у РПГ, 

2) други, корективни обрачун врши се за кориснике 
који су извршили обавезу ажурирања података у РПГ након 
почетка продаје регресираног дизел-горива, закључно са 
истеком рока за ажурирање података, у складу са Уредбом 
о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Реги-
стар корисника подстицајних средстава.

(8) Агенцијa свим надлежним административним слу-
жбама градова и општина у Републици и свим овлашћеним 
дистрибутерима доставља електронске спискове свих по-
тенцијалних корисника регресираног дизел-горива са по-
дручја општина у којима се налазе малопродајни објекти 
овлашћених дистрибутера, са припадајућим укупним 
одобреним количинама горива, а на званичној интернет 
страници Mинистарства објављује обједињен списак свих 
потенцијалних корисника регресираног дизел-горива у Ре-
публици, изузимајући њихове заштићене личне податке.

(9) Захтјев за остваривање права на регрес за дизел-го-
риво, попуњен на Обрасцу 27. из Прилога овог правилника, 
након евидентирања и протоколисања, корисници преузи-
мају од надлежних административних служби градова и 
општина у Републици и приликом прве куповине подносе 
га овлашћеном дистрибутеру, који га, након истека рока за 
јесењу сјетву из става 2. овог члана, просљеђује Агенцији.

(10) Уз захтјев из става 9. овог члана подноси се неовје-
рена копија личне карте за физичка лица, односно подно-
се се потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ) за 
правна лица и предузетнике и оригинали или копије фи-
скалних рачуна - фискалних исјечака, издатих у складу са 
законом којим се уређују фискалне касе, на чијим полеђи-
нама корисник физичко лице својим потписом, односно 
корисник пословни субјекат потписом и овјером печатом 
потврђује да је преузео наведену количину регресираног 
дизел-горива.

(11) Рок за подношење захтјева овлашћеном дистрибу-
теру из става 4. овог члана је најкасније до 30. новембра 
текуће године.

(12) Корисник из става 2. овог члана може поднијети 
један захтјев који обухвата прољећне и јесење радове у про-
писаном року, с тим да се уз један захтјев може приложити 
више фискалних рачуна који су реализовани у одвојеним 
куповинама, али искључиво код једног овлашћеног дистри-
бутера у једном малопродајном објекту.

(13) Обрачуни регреса врше се на двомјесечном нивоу, 
на основу електронских спецификација продатих количина 
регресираног дизел-горива, достављених од овлашћених 
дистрибутера, у складу са споразумом о пословно-технич-
кој сарадњи за продају регресираног дизел-горива за потре-
бе прољећних и јесењих радова у пољопривреди.

Члан 28.
(1) Право на премију за произведено, декларисано и 

продато сјеме имају произвођачи који су регистровани за 
производњу ако су производња и дорада остварени у Ре-
публици и контролисани на основу прописа који уређују 
област производње, дораде и промета сјеменског и садног 
материјала за културе које су пријављене као начин ко-
ришћења пољопривредног земљишта у РПГ, а то је сље-
дећи сјеменски материјал:

1) сјемена стрних жита (пшеница, тритикале, јечам, зоб 
и раж),

2) сјеменски кукуруз,
3) сјеменска соја,

4) сјемена крмног биља,
5) сјеменски кромпир за произвођаче уписане у Фито-

регистар,
6) сјеменски сунцокрет.
(2) Премија за произведено, декларисано и продато сје-

ме остварује се на основу захтјева, који се подноси Аген-
цији и уз који се прилажу:

1) потписане и овјерене фактуре и књига излазних фак-
тура (КИФ) за продају извршену правним лицима, односно 
потписане и овјерене фактуре и доказ о извршеној наплати 
за физичка лица,

2) изјава одговорног лица са књиговодственим доку-
ментом подносиоца захтјева о излазу робе за количину сје-
мена која се користи за властиту производњу,

3) увјерење о признавању сјеменског усјева, које издаје 
овлашћена институција у Републици,

4) завршни записник фитосанитарног инспектора о 
контроли производње и произведеним количинама сјемена 
(записник о производњи, односно записник о доради сје-
мена),

5) потврда дорађивача о дорађеним и декларисаним ко-
личинама сјемена,

6) обрачун премије сачињен на Обрасцу 29. из Прилога 
овог правилника,

7) за сјеменски кромпир - потписана и овјерена фактура 
о набавци сјемена елите, са доказом о извршеном плаћању 
или интерни документ када се ради о властитој производњи 
елите.

(3) Висина премије за произведену, декларисану и про-
дату количину сјемена утврђује се након обраде приспјелих 
захтјева у складу са износом који је утврђен у Плану ко-
ришћења средстава и износи до 30% од утврђене референт-
не цијене по јединици производа за дорађено, натурално-
недорађено и продато сјеме за врсте из става 1. овог члана, 
а максимално до 100.000 КМ по кориснику.

(4) Захтјев за остваривање права на премију за произве-
дено, декларисано и продато сјеме корисник подстицаја 
подноси најкасније до 31. маја, осим за стрна жита (пше-
ница, тритикале, јечам и раж) и сјеменски сунцокрет, за 
које се захтјев подноси најкасније до 30. новембра текуће 
године.

Члан 29.
(1) Право на премију за пластеничку производњу раса-

да поврћа произведеног у контејнерима и чашицама од хи-
бридног сјемена - Ф1 генерације имају корисници (правна 
лица и предузетници) који су уписани у Фиторегистар и 
чија се производња прати на основу прописа који регули-
шу област производње, дораде и промета сјемена и садног 
материјала.

(2) Право на премију за произведени и продати расад 
поврћа остварује се на основу захтјева произвођача, који се 
подноси Агенцији и уз који се прилажу:

1) рачуни у складу са чланом 3. ст. 3, 4. и 7. овог пра-
вилника као доказ о набавци материјала - сјемена Ф1 гене-
рације,

2) фактуре и фискални рачуни као доказ о продатом ра-
саду (за кориснике који су у систему фискализације),

3) фактуре и књига излазних фактура као доказ о про-
датом расаду (за кориснике који нису у систему фискали-
зације),

4) увјерење овлашћене институције у Републици о 
здравственом стању расада поврћа,

5) завршни записник фитосанитарног инспектора о 
контроли производње и произведеним количинама расада и

6) спецификација продатог расада сачињена на Обра-
сцу 30, који се налази у Прилогу овог правилника.

(3) Висина премије за произведени и продати расад по-
врћа утврђује се након обраде приспјелих захтјева у складу 
са износом који је утврђен Планом коришћења средстава и 
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износи до 15% од утврђене референтне цијене по јединици 
производа за расад поврћа.

(4) Захтјев за исплату премије за произведени расад по-
врћа подноси се најкасније до 30. јуна текуће године.

Члан 30.
(1) Право на подршку у расадничкој производњи за 

успостављање матичњака за производњу цертификованог 
садног материјала имају правна лица и предузетници који 
су уписани у Фиторегистар, чија се производња прати на 
основу прописа којима се уређује област производње и 
промета садног материјала, и то за матичњаке подлога, ма-
тичњак племки и матичњаке јагодастог воћа.

(2) Право на премију из става 1. овог члана остварује се 
на основу захтјева произвођача, који се подноси Агенцији 
и уз који се прилажу:

1) рачуни у складу са чланом 3. ст. 3, 4. и 7. овог правил-
ника као доказ о набавци цертификованог садног материја-
ла за успостављање матичњака и мреженика за изолацију 
матичних стабала,

2) декларација произвођача садног материјала из текуће 
године од кога је купљен цертификовани садни материјала 
за успостављање матичњака,

3) записник о уматичењу од овлашћене институције,
4) записник фитосанитарног инспектора о контроли 

производње у матичњацима,
5) фитосанитарни цертификат и доказ о безвирусном 

садном материјалу за садни материјал из увоза.
(3) Висина премије у расадничкој производњи за успо-

стављање матичњака утврђује се након обраде приспјелих 
захтјева у складу са износом који је утврђен Планом ко-
ришћења средстава и износи до 50% од уложених средста-
ва за набавку цертификованог садног материјала за успо-
стављање матичњака, а највише до 10.000 КМ по корисни-
ку у текућој години.

(4) Захтјев за остваривање права на премију за намјену 
из става 1. овог члана подноси се најкасније до 31. јула те-
куће године.

Члан 31.
(1) Право на премију за произведене, декларисане и 

продате саднице имају правна лица и предузетници који 
су уписани у Фиторегистар и чија се производња прати на 
основу прописа који уређују област производње и промета 
садног материјала за сљедеће културе:

1) саднице јабучастог, коштичавог и језграстог воћа,
2) саднице јагодастог воћа (малине, купине и јагоде),
3) саднице лозних калемова.
(2) Право на премију за произведене, декларисане и 

продате саднице љековитог и ароматичног биља имају 
правна лица и предузетници чија производња се прати на 
основу прописа којима се уређује област производње и про-
мета сјемена пољопривредног биља.

(3) Право на премију из ст. 1. и 2. овог члана остварује 
се на основу захтјева произвођача, који се подноси Аген-
цији и уз који се прилажу:

1) малопродајни фискални рачуни и овјерена и потпи-
сана фактура као доказ о продаји садница,

2) потписана и овјерена фактура и књига излазних фак-
тура (КИФ) за велепродају као доказ о продаји садница,

3) за пословне субјекте који имају властиту производ-
њу садница - доказ (интерни документ) о количинама 
властитих садница употријебљених за подизање власти-
тих засада,

4) увјерење овлашћене институције у Републици о чи-
стоћи сорте садног материјала или сјемена пољопривред-
ног биља,

5) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 30. из Прилога 
овог правилника, који се доставља и на електронску адресу 
Агенције.

(4) Висина премије за произведене, декларисане и про-
дате саднице из ст. 1. и 2. овог члана утврђује се након обра-
де приспјелих захтјева у складу са износом који је утврђен 
Планом коришћења средстава и износи до 15% од утврђене 
референтне цијене по јединици производа за врсте из става 
1. овог члана, а максимално 100.000 КМ по кориснику.

(5) Захтјев за остваривање права на премију за намјену 
из ст. 1. и 2. овог члана подноси се најкасније до 30. јуна 
текуће године.

Члан 32.
(1) Право на премију за производњу дувана у листу 

имају произвођачи (физичка и правна лица) за произведени 
и продати осушени дуван у обрачунском периоду, који је 
уписан као начин коришћења пољопривредног земљишта у 
РПГ у 2018. години, за остварен просјечни принос до нај-
више 2,5 тоне по хектару за дуван типа вирџинија, односно 
3,5 тоне по хектару за дуван типа берлеј.

(2) Корисници подстицаја који самостално врше про-
изводњу и који продају дуван лицу регистрованом за от-
куп, односно обраду дувана право на премију остварују на 
основу захтјева, који подносе Агенцији и уз који прилажу:

1) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 31. из Прилога 
овог правилника,

2) рачун за набављено декларисано сјеме или расад,
3) рачун или откупни блок (лист) о продаји дувана, а 

субјекти који имају властиту производњу и прераду дувана, 
односно излаз робе из једне у другу производњу подносе 
изјаву да је дуван узгојен на властитом посједу и књиго-
водствену документацију као доказ о задужењу преузетих 
количина дувана у прераду,

4) робно-аналитичку картицу произвођача.
(3) Корисници подстицаја који на основу уговора о ор-

ганизованој производњи, односно о откупу дувана врше 
производњу за организатора производње право на премију 
остварују на основу захтјева, који подносе Агенцији и уз 
који прилажу:

1) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 31. из Прилога 
овог правилника,

2) уговор о производњи дувана са организатором про-
изводње (лице регистровано за откуп, односно обраду ду-
вана),

3) отпремнице за преузети репроматеријал (сјеме, ђу-
бриво и сл.),

4) рачун или откупни блок (лист) за испоручени дуван,
5) обрачун производње дувана, овјерен од организатора 

и кооперанта/произвођача дувана.
(4) Премија за дуван утврђује се након обраде и обра-

чуна приспјелих захтјева и утврђеног броја произведених 
јединица, а у складу са износом који је утврђен Планом ко-
ришћења средстава и износи до 15% од утврђене референт-
не цијене по јединици производа, а максимално до 20.000 
КМ по кориснику.

(5) Захтјев за остваривање права на премију за дуван 
подноси се Агенцији након завршетка откупа, а најкасније 
до 30. новембра текуће године.

Члан 33.
(1) Право на подстицајна средства за производњу меркан-

тилне соје у 2018. години имају корисници подстицаја који су 
извршили сјетву меркантилне соје у 2018. години, који су под-
нијели захтјев попуњен на Обрасцу 26а. из Прилога овог пра-
вилника и пријавили меркантилну соју као начин коришћења 
пољопривредног земљишта у РПГ у 2018. години.

(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог чла-
на остварују регистровани пољопривредни произвођачи 
који испуњавају сљедеће услове:

1) засију минимално 1 ha меркантилне соје и пријаве 
дате површине као начин коришћења у РПГ,

2) примијене препоручене сјетвене нормативе од мини-
мално 100 kg сјеменске соје по хектару.
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(3) Право на подстицајна средства из става 1. овог чла-
на остварује се на основу захтјева, који се подноси Аген-
цији и уз који се прилажу: 

1) малопродајни фискални рачун (фискални исјечак) за 
купљено сјеме, уз потписану и овјерену фактуру која гласи 
на име подносиоца захтјева, са назначеним бројем предмет-
ног фискалног рачуна (БФ) за који је фактура издата, тако 
да се једна фактура односи искључиво на један фискални 
рачун или

2) потписана и овјерена велепродајна фактура на којој 
је назначено име подносиоца захтјева или

3) за пословне субјекте који имају властиту производњу 
сјемена и који су уписани у Регистар произвођача сјемена 
доказ (интерни документ) о количинама властитог декла-
рисаног сјемена употријебљеног за сјетву - властиту про-
изводњу меркантилне соје.

(4) Висина подстицајних средстава из става 1. овог чла-
на утврђује се у износу до 200 KM/ha у складу са Планом 
коришћења средстава.

(5) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 50.000 КМ.

(6) Захтјев за остваривање права на премију за про-
изводњу меркантилне соје у 2018. години подноси се нај-
касније до 30. јуна текуће године.

Члан 34.
(1) Право на премију за произведене и продате уља-

рице: соју, уљану репицу и сунцокрет и бундеву голицу 
остварују произвођачи који у текућој години имају засија-
но минимално 1 ha соје, односно 0,5 ha осталих култура, 
које су пријављене као начин коришћења пољопривредног 
земљишта у РПГ, за остварен просјечан принос у складу са 
Спецификацијом број 3. из Прилога овог правилника.

(2) Право на премију за произведену и продату меркан-
тилну соју рода 2018. године остварују корисници подсти-
цаја који су остварили право на подстицај за производњу 
меркантилне соје рода 2018. године на површинама од ми-
нимално 1 ha.

(3) Премија из става 1. овог члана остварује се на осно-
ву захтјева, који се подноси Агенцији и уз који се прилажу: 

1) за правна лица - потписана и овјерена фактура и овје-
рена књига излазних фактура (КИФ), уговор, вагарски лист 
и копија отпремнице, са доказом о уплати на жиро рачун о 
продатим наплаћеним количинама, а за физичка лица - от-
купни блок и доказ о наплати за предате количине,

2) доказ о набавци сјемена (фактура и фискални рачун),
3) обрачун премије сачињен на Обрасцу 32. из Прилога 

овог правилника, који се доставља у писаној и у електрон-
ској форми (само за правна лица) на електронску адресу 
Агенције или на CD (Образац је доступан на интернет стра-
ници Агенције),

4) за откупљиваче који су имали властиту производњу 
уљарица потребно је доставити књиговодствену докумен-
тацију као доказ да су произведене количине предате у 
властиту прераду.

(4) Висина премије утврђује се након обраде приспје-
лих захтјева у складу са износом који је утврђен Планом 
коришћења средстава и износи до 15% од утврђене рефе-
рентне цијене по јединици производа за врсте из става 1. 
овог члана, а највише 50.000 КМ по кориснику.

(5) Захтјев за остваривање права на премију корисник 
подноси најкасније до 30. новембра текуће године, а за 
уљану репицу најкасније до 30. септембра текуће године.

Члан 35.
(1) Право на премију за органску биљну и сточарску 

производњу остварују корисници подстицаја за цертифико-
вану органску производњу и цертификовану производњу у 
прелазном периоду (конверзији) за површине и грла који су 
у РПГ пријављени као начин коришћења/држања у систему 
органске производње.

(2) Минимална површина за коју се може остварити 
премија за органску биљну производњу из става 1. овог 
члана је 0,3 ha биљне културе.

(3) Цертификовано земљиште без производње и повр-
шине под крмним биљем не могу бити предмет подстицаја.

(4) Mинимални број грла за органску сточарску про-
изводњу је пет условних грла.

(5) Премија за органску биљну и сточарску производњу 
остварује се на основу захтјева, који се подноси Агенцији и 
уз коју се прилажу: 

1) за биљну производњу - записник овлашћеног цер-
тификационог тијела о заснованим површинама у систему 
органске биљне производње, са унесеним подацима о ката-
старским честицама, катастарској општини и биљној врсти 
(једногодишњој или вишегодишњој),

2) за органску сточарску производњу - записник овла-
шћеног цертификационог тијела о оствареној сточарској 
производњи са евидентираним (унесеним) бројем грла у 
систему органске сточарске производње,

3) копија цертификата органске производње из текуће 
године издатог од цертификационог тијела овлашћеног 
од Министарства за послове цертификовања органске 
пољопривредне производње.

(6) Записник овлашћеног цертификационог тијела и 
копија цертификата морају бити издати најкасније до 31. 
августа текуће године, када је крајњи рок за подношење 
захтјева, а уколико то није случај, подносилац захтјева мора 
доставити овјерено образложење цертификационог тијела 
са наведеним разлогом кашњења у издавању цертификата.

(7) Висина премије за органску биљну производњу 
износи до 250 КМ по хектару, а за органску сточарску про-
изводњу износи до 250 КМ по условном грлу, а највише 
20.000 КМ по кориснику у текућој години.

(8) Износ подстицајних средства за намјену из овог 
члана утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева 
сразмјерно укупно заснованим површинама и броју стоке у 
систему органске производње и расположивим средствима 
утврђеним Планом коришћења средстава.

(9) Захтјев за остваривање права на премију за органску 
производњу корисник подноси најкасније до 31. августа те-
куће године.

2. Подршка руралном развоју

Члан 36.
(1) Право на подстицајна средства за подршку рурал-

ном развоју имају корисници подстицаја за:
1) подршку самозапошљавању агронома,
2) пословне активности пољопривредне задруге и кла-

стера и удружења жена у руралном подручју,
3) подршку изложбама и сајмовима, медијским актив-

ностима и унапређивању знања и вјештина,
4) подршку развоју брдско-планинског подручја,
5) подршку за унапређивање производње сјемена у брд-

ско-планинском подручју - Центар Соколац,
6) подршку за унапређивање система противградне за-

штите,
7) подршку заједничким пројектима Владе и Општине 

Сребреница,
8) подршку за унапређење високе технологије хемијске 

прераде кукуруза,
9) подршку увођењу технолошких иновација у 

пољопривреди,
10) подршку увођењу стандарда квалитета у пољопри-

вредној производњи и преради пољопривредних произво-
да,

11) подршку за унапређивање, заштиту и развој ловства.
(2) Подршка из става 1. овог члана остварује се сра-

змјерно расположивим средствима утврђеним Планом ко-
ришћења средстава у текућој години.
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(3) Износ основних подстицајних средстава утврђује се 

у прописаном износу од уложених средстава у зависности 
од подстицајне мјере.

Члан 37.
(1) Право на подстицајна средства за самозапошљавање 

имају незапослени дипломирани инжењери пољопривреде 
који имају до 40 година, који су носиоци пољопривредног 
газдинства и баве се пољопривредном производњом и пре-
радом пољопривредних производа на пољопривредном га-
здинству, са пребивалиштем у сеоском подручју, а који нису 
остварили право за ову намјену у претходне три године.

(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана оства-
рују се на основу захтјева, који се подноси Агенцији и уз 
који се прилаже сљедећа документација:

1) извод из матичне књиге рођених,
2) увјерење о пребивалишту,
3) копија дипломе о завршеном пољопривредном фа-

култету,
4) доказ о власништву над земљиштем или уговор о ко-

ришћењу земљишта,
5) програм развоја пољопривредне производње или 

прераде пољопривредних производа на газдинству,
6) предрачун за набавку основних средстава, потребног 

материјала и опреме и
7) овјерена изјава да ће средства користити у складу са 

намјеном из става 2. тачка 5) овог члана најмање три го-
дине.

(3) У случају да се корисник средстава запосли на не-
ком другом радном мјесту или се пријави у Завод за запо-
шљавање прије истека рока од три године, дужан је да вра-
ти Агенцији добијена средства.

(4) Подстицајна средства за намјене из става 1. овог 
члана исплаћују се на основу рјешења директора Агенције 
у износу до 20.000 КМ по кориснику у текућој години.

(5) Корисник средстава дужан је да достави извјештај 
о намјенском утрошку средстава на Обрасцу 35, који се на-
лази у Прилогу овог правилника, документован рачунима, 
уговорима, доказима о извршеним уплатама, у року од 90 
дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 
маја текуће године.

Члан 38.
(1) Право на подстицајна средства за развој пословних 

активности имају регистровани пољопривредни кластери и 
пољопривредне задруге и удружења жена у руралном по-
дручју за изградњу, адаптацију и уређење пословних обје-
ката, набавку основних, обртних средстава и опреме који 
поднесу захтјев Агенцији и уз који прилажу сљедећу до-
кументацију:

1) копију рјешења о регистрацији (у складу са Законом 
о удружењима и фондацијама Републике Српске - “Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 52/01 и 42/05, односно 
Законом о пољопривредним задругама Републике Српске 
- “Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08, 106/09 
и 78/11),

2) биланс стања и успјеха за претходну/текућу годину,
3) пословни план о активностима које доприносе покре-

тању, развоју и конкурентности производње, попуњен на 
Обрасцу 35. из Прилога овог правилника,

4) рачун или предрачун за набавку основних или обрт-
них средстава, потребног материјала и опреме,

5) овјерену изјаву корисника да ће објекат и опрему ко-
ристити у складу са њиховом намјеном из одобреног про-
грама најмање пет година,

6) за пољопривредне задруге и извјештај о обављеној 
задружној ревизији за претходну или текућу годину и доказ 
о измиреним обавезама према Задружном савезу Републике 
Српске.

(2) Корисник средстава дужан је да достави извјештај 
о намјенском утрошку средстава на Обрасцу 35. из При-
лога овог правилника, документован рачунима, уговорима, 
окончаним ситуацијама и доказима о извршеним уплатама, 
у року од 90 дана од дана уплате средстава на рачун кори-
сника.

(3) Подстицајна средства за намјену из овог члана 
утврђују се у висини до 50% од висине инвестираних сред-
става или достављеног предрачуна и не могу бити већа од 
40.000 КМ по кориснику у току године.

(4) Право на подстицајна средства немају задруге са не-
гативним задружним ревизорским извјештајем и које нису 
поступиле по мјерама и препорукама задружног ревизора 
утврђеним у ревизорском извјештају.

(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену овог члана подноси се најкасније до 30. јуна 
текуће године.

Члан 39.
(1) Право на подстицајна средства за унапређивање 

знања и вјештина у руралним подручјима остварује се кроз 
подршку:

1) за организовање сајмова у области пољопривреде и 
руралног развоја,

2) сточарским изложбама организованим по програму 
Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди,

3) медијским активностима (за медијске куће које имају 
склопљен уговор о сарадњи са Министарством),

4) савјетовањима и семинарима у области пољопривре-
де, руралног развоја и ветеринарства, за пољопривредне 
факултете, Комору инжењера пољопривреде Републике 
Српске и Ветеринарску комору Републике Српске,

5) изради стручне литературе у области пољопривреде 
и руралног развоја (за организације и појединце који имају 
склопљен уговор о сарадњи са Министарством).

(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог чла-
на корисници остварују на основу захтјева, који подносе 
Агенцији и уз који прилажу:

1) предрачун и програм за намјену из става 1. тачка 1) 
овог члана,

2) потврду локалне заједнице да је подносилац захтјева 
организатор сајма, у којој се наводи категорија сајма: ре-
публички или локални, за намјену из става 1. тачка 1) овог 
члана,

3) програм Ресора за пружање стручних услуга у 
пољопривреди у вези са организовањем изложбе са специ-
фикацијом трошкова за намјену из става 1. тачка 2) овог 
члана,

4) програм са спецификацијом трошкова и уговор о са-
радњи са Министарством за намјену из става 1. тачка 3) 
овог члана,

5) програм са спецификацијом трошкова и предрачун за 
намјену из става 1. тачка 4) овог члана,

6) уговор о сарадњи са Министарством за намјену из 
става 1. тачка 5) овог члана.

(3) Трошкови који не могу бити предмет подстицаја за 
подршку из става 1. овог члана су: хонорари, лична при-
мања, режијски трошкови (струја, вода, одржавање, теле-
фон и слично), трошкови хране и пића и сви други трошко-
ви који нису у складу са програмом из става 2. тачка 1) овог 
члана.

(4) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог чла-
на исплаћују се у висини до 50% трошкова, не могу бити 
већа од 20.000 КМ по кориснику за сајмове републичког ка-
рактера, односно 5.000 КМ по кориснику за сајмове локал-
ног карактера, за намјену из става 1. тачка 2) овог члана у 
висини до 2.000 КМ по програму, за намјену из става 1. т. 3) 
и 4) овог члана у висини до 15.000 КМ и за намјену из става 
1. тачка 5) овог члана у висини до 10.000 КМ по кориснику.

(5) Износ подстицајних средства за намјену из овог чла-
на утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева сра-
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змјерно процентуалном учешћу износа одобрених захтјева 
у укупно расположивим средствима утврђеним Планом 
коришћења средстава, осим за намјену из става 1. т. 3) и 5) 
овог члана, за коју се одобрава износ дефинисан уговором 
са Министарством.

(6) Корисник средстава дужан је да достави извјештај 
о намјенском утрошку средстава на Обрасцу 35. из При-
лога овог правилника, документован рачунима и доказима 
о извршеним уплатама, у року од 90 дана од дана уплате 
средстава на рачун корисника.

(7) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 30. 
јуна текуће године.

Члан 40.
(1) Право на подстицајна средства за развој брдско-пла-

нинског, планинског и медитеранско-планинског подручја 
имају корисници подстицаја са пребивалиштем, односно 
сједиштем у општинама које припадају овим подручјима, 
у складу са Спецификацијом број 1, која се налази у При-
логу овог правилника и чини његов саставни дио, и који су 
регистровани у РПГ.

(2) Корисници подстицаја из става 1. овог члана оства-
рују право на подстицајна средства за:

1) уређење земљишта у медитеранско-планинском по-
дручју - дробљење камена,

2) мелиоративне мјере обогаћивања флористичког 
састава травних површина (ливада и пашњака),

3) изградњу зимских мини-акумулација за воду.
(3) Право на подстицајна средства за улагања из става 

2. тачка 1) овог члана корисници подстицаја остварују на 
основу захтјева, који подносе Агенцији и уз који прилажу 
рачун са доказом о уплати за услуге уређења земљишта.

(4) Право на подстицајна средства за улагања из става 2. 
тачка 2) овог члана корисници подстицаја остварују путем 
овлашћеног произвођача сјемена регистрованог у Републи-
ци, који подноси захтјев Агенцији и уз који прилаже сље-
дећу документацију:

1) фактуру о количини, типу и вриједности сјемена 
травно-дјетелинских смјеса,

2) уговор са корисником подршке (удружење или задру-
га) регистрованим у једној од општина наведених у Специ-
фикацији број 1.

(5) Право на подстицајна средства из става 2. тачка 3) 
овог члана корисници подстицаја остварују на основу зах-
тјева, који се подноси Агенцији и уз који прилажу:

1) програм или пројекат за изградњу зимских мини-аку-
мулација за воду,

2) рачун за набавку потребног материјала, опреме или 
за извршене услуге за изградњу објекта, са доказом о уп-
лати.

(6) Комисија коју формира министар, увидом на лицу 
мјеста, констатује чињенично стање и о томе сачињава за-
писник са фото-документацијом за улагања из става 2. тач-
ка 3) овог члана.

(7) Висина подстицајних средстава за намјену из овог 
члана исплаћује се на основу рјешења директора Агенције 
у износу до 50% од инвестираних средстава, а највише до 
3.000 КМ по хектару за улагања из става 2. тачка 1), најви-
ше до 500 КМ по хектару за улагања из става 2. тачка 2) и 
највише до 2.000 КМ по једној акумулацији за улагања из 
става 2. тачка 3) овог члана.

(8) Максимални износ који корисник може остварити 
по овом члану износи 20.000 КМ, а за улагања из става 2. 
тачка 2) овог члана 30.000 КМ.

(9) Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније до 31. јула текуће године.

Члан 41.
(1) Право на подстицајна средства за унапређивање 

производње сјемена у брдско-планинском подручју у окви-

ру Јавне установе Пољопривредни институт Републике 
Српске остварује се за јачање капацитета и подршку те-
кућег пословања.

(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана испла-
ћују се на основу захтјева корисника са спецификацијом 
трошкова, а на основу одлуке Владе.

(3) Корисник подстицајних средстава из става 1. овог 
члана остварује право на средства на основу захтјева, који 
подноси Агенцији и уз који прилаже сљедећу документа-
цију:

1) спецификацију трошкова за текућу годину,
2) одлуку Владе из става 2. овог члана.
(4) Висина подстицајних средстава за намјену из овог 

члана не може бити већа од 100.000 КМ у текућој години.
(5) Корисник новчаних подстицаја дужан је да достави 

извјештај о утрошку одобрених средстава са приложеним 
рачунима и доказима о уплати на Обрасцу 35. из Прилога 
овог правилника у року од 90 дана од дана уплате средстава 
на рачун корисника.

(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 
маја текуће године.

Члан 42.
(1) Подршка превентивним мјерама ради спречавања 

и ублажавања елементарне непогоде - града, усмјерава се 
Јавном предузећу “Противградна превентива Републике 
Српске” а.д. Градишка, у складу са Одлуком Владе о виси-
ни накнаде за финансирање система противградне заштите 
у Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 16/10, 61/11, 47/13 и 24/14).

(2) Средства подршке за мјере из става 1. овог члана 
одобрава Влада.

(3) Корисник подстицајних средства из става 1. овог 
члана остварује право на средства на основу захтјева, који 
подносе Агенцији и уз који прилаже сљедећу документа-
цију:

1) спецификацију трошкова за текућу годину,
2) одлуку Владе из става 1. овог члана.
(4) Корисник новчаних подстицаја дужан је да достави 

извјештај са документацијом о утрошку одобрених сред-
става у року од 90 дана од дана уплате средстава уз Образац 
35. из Прилога овог правилника.

(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 
маја текуће године.

Члан 43.
(1) Право на подстицајна средства за реализацију зајед-

ничких пројеката Владе и Општине Сребреница остварују 
корисници подстицаја на подручју општине Сребреница.

(2) Влада одређује врсту улагања, трошкове и одобрава 
средства из става 1. овог члана.

(3) Висина подстицајних средстава за намјену из овог 
члана не може бити већа од 100.000 КМ у текућој години.

(4) Корисник подстицајних средства из става 1. овог 
члана остварује право на средства на основу захтјева, који 
подносе Агенцији и уз који прилаже сљедећу документа-
цију:

1) спецификацију трошкова за текућу годину,
2) сагласност локалне заједнице на приједлог улагања,
3) одлуку Владе из става 2. овог члана.
(5) Корисник новчаних подстицаја дужан је да достави 

извјештај о утрошку одобрених средстава на Обрасцу 35. 
из Прилога овог правилника, документован копијама рачу-
на и доказима о уплати.

(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 
августа текуће године.
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Члан 44.

(1) Право на подстицајна средства за унапређење ви-
соке технологије хемијске прераде кукуруза имају правна 
лица која обављају дјелатност хемијске прераде кукуруза 
за повећање степена прераде и стварање производа више 
вриједности.

(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана испла-
ћују се на основу захтјева корисника са спецификацијом 
трошкова, а на основу одлуке Владе.

(3) Корисник из става 1. овог члана остварује право 
на подстицајна средства на основу захтјева, који подноси 
Агенцији и уз који прилаже сљедећу документацију:

1) спецификацију трошкова за текућу годину,
2) одлуку Владе из става 2. овог члана.
(4) Корисник новчаних подстицаја дужан је да достави 

извјештај о утрошку одобрених средстава са приложеним 
рачунима и доказима о уплати на Обрасцу 35. из Прилога 
овог правилника у року од 90 дана од дана уплате средстава 
на рачун корисника.

(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 
маја текуће године.

Члан 45.
(1) Право на подстицајна средства за увођење техно-

лошких иновација у пољопривреди имају научноистражи-
вачке институције за пројекат примијењеног истраживања 
у области пољопривредне производње који се спроводи у 
партнерству са Министарством и пољопривредним про-
извођачима.

(2) Пројекат из става 1. овог члана обавезно садржи: 
опис примијењеног истраживања, иновативност при-
мијењеног истраживања, очекивани утицај примијењеног 
истраживања на производни резултат, опис методологије 
која ће се примијенити у истраживању, обавезе партнера 
пројекта за реализацију пројекта и опис трошкова истра-
живања.

(3) Подстицајна средства за суфинансирање пројекта 
из става 1. овог члана остварују се на основу захтјева, који 
Агенцији подноси научноистраживачка институција и уз 
који прилаже:

1) пројекат примијењеног истраживања на Обрасцу 36. 
из Прилога овог правилника,

2) рачун или предрачун потребних улагања за реализа-
цију примијењеног истраживања.

(4) Прихватљиви трошкови за суфинансирање по осно-
ву овог члана односе се на трошкове репроматеријала за 
пољопривредну производњу, трошкове набавке опреме и 
уређаја и лабораторијског прибора.

(5) Комисија коју именује министар оцјењује релевант-
ност и оправданост предложеног пројекта увођења техно-
лошких иновација.

(6) Износ подстицајних средства за намјену из овог 
члана утврђује се након обраде свих захтјева, сразмјерно 
процентуалном учешћу укупно инвестираних средстава у 
расположивим средствима утврђеним Планом коришћења 
средстава.

(7) Подстицајна средства за намјену из овог члана 
утврђују се на основу мишљења комисије из става 5. овог 
члана, у висини до 50% од инвестираних средстава или до-
стављеног предрачуна и не могу бити већа од 20.000 КМ 
по пројекту.

(8) Корисник средстава дужан је да достави извјештај 
о намјенском утрошку средстава на Обрасцу 35. из При-
лога овог правилника, документован рачунима, уговорима, 
окончаним ситуацијама и доказима о извршеним уплатама, 
у року од шест мјесеци од дана уплате средстава на рачун 
корисника.

(9) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 
маја текуће године.

Члан 46.
(1) Право на подстицајна средства за увођење стандарда 

квалитета и безбједности пољопривредних и прехрамбених 
производа имају корисници подстицаја који се баве про-
изводњом примарних пољопривредних производа намијење-
них тржишту, за увођење стандарда добре пољопривредне 
праксе, интегралне и органске пољопривредне производње.

(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана 
корисници подстицаја остварују за увођење стандарда на 
основу захтјева, који подносе Агенцији и уз који прилажу:

1) уговор или споразум за припрему увођења стандарда 
квалитета и безбједности,

2) рачуне или копије рачуна за трошкове издавања цер-
тификата у текућој години у складу са чланом 3. ст. 3, 4. и 
7. овог правилника,

3) копију цертификата.
(3) Износ подстицајних средстава за намјену из овог 

члана утврђује се у висини до 50% од инвестираних сред-
става и не може бити већи од 5.000 КМ по кориснику у те-
кућој години.

(4) Износ подстицајних средства за намјену из овог 
члана утврђује се након обраде свих захтјева, сразмјерно 
процентуалном учешћу укупно инвестираних средстава у 
расположивим средствима утврђеним Планом коришћења 
средстава.

(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за на-
мјену из овог члана подноси се најкасније до 31. октобра 
текуће године.

Члан 47.
(1) Право на подстицајна средства за унапређивање, 

заштиту и развој ловства имају ловачка удружења у Репу-
блици за:

1) набавку ловно-техничких објеката: чеке и засједе,
2) набавку ловно-узгојних објеката: хранилице,
3) набавку заштитних средстава: електричне и меха-

ничке ограде, средства за видео-надзор, плашилице и друга 
одбијајућа средства,

4) пројекте уноса дивљачи у ловиште.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана 

ловачка удружења остварују на основу захтјева, који подно-
се Агенцији и уз који прилажу сљедећу документацију:

1) копију рјешења о регистрацији,
2) копију уговора о коришћењу ловишта,
3) програм улагања у сврху унапређивања, заштите и 

развоја ловства,
4) мишљење Ловачког савеза Републике Српске на про-

грам улагања из тачке 3) овог става,
5) рачун или предрачун за набавку основних или обрт-

них средстава, потребног материјала и опреме,
6) овјерену изјаву корисника да ће објекат и опрему ко-

ристити у складу са програмом, а најмање пет година.
(3) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о 

намјенском утрошку средстава на Обрасцу 35. из Прилога 
овог правилника, документован рачунима, уговорима, окон-
чаним ситуацијама и доказима о извршеним уплатама, у року 
од 90 дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(4) Подстицајна средства за намјену из овог члана 
утврђују се у висини до 50% од висине инвестираних сред-
става или достављеног предрачуна и не могу бити већа од 
10.000 КМ по кориснику у току године.

(5) Износ подстицајних средстава за намјену из овог 
члана утврђује се након обраде свих захтјева, сразмјерно 
процентуалном учешћу укупно инвестираних средстава у 
расположивим средствима утврђеним Планом коришћења 
средстава.

(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену овог члана подноси се најкасније до 30. јуна 
текуће године.
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3. Системске и остале мјере подршке

Члан 48.
(1) Право на подстицајна средства за системске и оста-

ле мјере подршке имају корисници подстицаја за сљедеће 
намјене:

1) мјере за заштиту здравља биљака,
2) мјере за заштиту здравља животиња,
3) подршку за прoизводњу сјемена за вјештачко осје-

мењавање у говедарству,
4) подршку обављању узгојно-селекцијских дјелатно-

сти,
5) подршку организацијама у сточарству за заштиту 

културног насљеђа и генетичких ресурса,
6) подршку опремању лабораторија,
7) подршку суфинансирању премије осигурања при-

марне пољопривредне производње,
8) подршку анализи контроле плодности пољопривред-

ног земљишта,
9) подршку за вођење и одржавање регистара,
10) подршку за израду стратешких и планских докуме-

ната,
11) подршку за спровођење задружних ревизија,
12) порибљавање риболовних подручја и рад рибочувар-

ске службе и Спортско-риболовног савеза Републике Српске,
13) подршку за потребе вођења рачуноводствених пода-

така на пољопривредним газдинствима (FADN),
14) подршку за ванредне потребе и помоћи.
(2) Подстицајна средства за намјене из става 2. овог чла-

на исплаћују се по рјешењу директора Агенције до износа 
одобрених средстава у укупно расположивим средствима 
за ове намјене утврђеним Планом коришћења средстава у 
текућој години.

Члан 49.
(1) Право на подстицајна средства за финансирање 

програма из области заштите здравља биља за 2018. годи-
ну остварују правна лица која се баве стручним и научно-
истраживачким радом у области заштите здравља биља и 
која су за то овлашћена од Министарства у складу са чла-
ном 17. Закона о заштити здравља биља (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 25/09).

(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана 
остварују се по основу програма посебног надзора каран-
тинских штетних организама, који доноси Министарство у 
складу са прописом из области заштите здравља биља.

(3) Услови за реализацију програма и коришћење сред-
става утврђују се уговором између Министарства и овла-
шћене институције која учествује у спровођењу програма.

(4) Висина подстицајних средстава за финансирање 
програма из става 1. овог члана утврђује се на основу броја 
извршених визуелних прегледа, броја испитаних узорака, 
трошкова узорковања и цијене услуге за ове активности у 
складу са донесеним програмима.

(5) Право на подстицајна средства за суфинансирање 
услуга контролног тестирања уређаја за примјену средста-
ва за заштиту биља остварују правна лица овлашћена за 
вршење контролног тестирања у складу са Правилником о 
начину и периодичности контролног тестирања уређаја за 
примјену средстава за заштиту биља.

(6) Право на подстицајна средства из става 5. овог чла-
на корисници остварују на основу захтјева, који подносе 
Агенцији и уз који прилажу:

1) копију записника са цертификатом за контролисане 
уређаје,

2) копију нота рачуна или фактуре,
3) доказ о плаћању услуге од корисника.
(7) Право на подстицајна средства из става 5. овог чла-

на одобравају се за извршене послове контроле и калибра-

ције у износу од 25 КМ за уређаје запремине резервоара 
до 500 l, односно 50 КМ за уређаје запремине резервоара 
преко 500 l и не могу бити већа од 20.000 КМ.

(8) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из става 1. овог члана подноси се у року 
од 30 дана од дана објављивања програма у “Службеном 
гласнику Републике Српске”, а за намјену из става 5. овог 
члана захтјев се подноси најкасније до 31. октобра текуће 
године.

(9) Корисници подстицаја из става 1. овог члана дужни 
су да Министарству доставе извјештаје о утрошку одобре-
них средстава, реализацији и резултатима донесених про-
грама, уз доказ о примјени међународно признатих метода, 
у року који је прописан у објављеним програмима.

Члан 50.
(1) Право на подстицајна средства за спроведене мјере 

лабораторијскe дијагностикe нарочито опасних заразних 
болести животиња и зооноза чије сузбијање је од посебног 
интереса за Републику и обавезног утврђивања узрока уги-
нућа остварују референтне ветеринарске лабораторије за 
сљедеће болести: болест лудих крава (БСЕ) за говеда из до-
маће производње, туберкулозу, листериозу, бруцелозу, ензо-
отску леукозу говеда, лептоспирозу, бјеснило, Аујецкијеву 
болест, класичну кугу свиња, антракс, кју грозницу, болест 
плавог језика, болест квргаве коже, хламидиoзу, авијарну 
инфлуенцу, салмонелозу, кампилобактериозу, инфективни 
бовини ринотрахеитис (ИБР), инфективну анемију копита-
ра (ИАК), говеђу вирусну дијареју (БВД), паратуберкулозу, 
америчку кугу пчелињег легла, афричку кугу свиња, пара-
инфлуенцу говеда, грозницу западног Нила, вирусни арте-
ритис коња и других болести животиња и зооноза и утврђи-
вање узрока угинућа, као и за анализе у контроли квалитета 
сировог млијека и производа од млијека.

(2) Подстицајна средства за спроведене дијагностичке 
мјере из става 1. овог члана исплаћују се по износима на-
веденим у Спецификацији број 2, која се налази у Прилогу 
овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) За дијагностику других нарочито опасних заразних 
болести подстицајна средства исплаћују се на основу рје-
шења директора Агенције, у складу са Планом коришћења 
средстава.

(4) Подстицајна средства из става 1. овог члана оства-
рују се на основу захтјева, који Агенцији подноси рефе-
рентна ветеринарска лабораторија и уз који се прилажу: 

1) за дијагностику болести: фактура и подаци о узорку, 
имање (код, општина, мјесто и власник), ознака грла (број 
ушне маркице), број достављених узорака за дијагностику, 
дијагностичка метода и резултат дијагностичког испитивања,

2) за анализе у контроли квалитета сировог млијека и 
производа од млијека: фактура и резултати дијагностике 
узорака.

(5) Уз податке о узорку из става 4. овог члана корисник 
доставља и доказ о налогу инспектора или сагласност 
Министарства за спровођење мјере лабораторијске дијаг-
ностике из става 1. овог члана.

(6) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мје-
ре из става 1. овог члана подноси се до петог у мјесецу за 
претходни мјесец.

Члан 51.
(1) Право на подстицајна средства за вакцинацију жи-

вотиња остварују власници животиња једном годишње, по-
средством овлашћених ветеринарских организација, про-
тив сљедећих заразних болести:

1) антракса у антраксним дистриктима,
2) класичне куге свиња,
3) болести квргаве коже.
(2) За спроведене мјере вакцинације из става 1. овог 

члана право на подстицајна средства остварују регистрова-
не ветеринарске организације на епизоотиолошком подру-
чју за које им је издато рјешење Министарства.
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(3) Ветеринарске организације дужне су да обезбиједе 

материјал за спровођење мјере вакцинације из става 1. т. 1) 
и 2) овог члана.

(4) Подстицајна средства за спроведене мјере из става 
1. овог члана исплаћују се у износу од:

1) 4 КМ по вакцинисаној животињи за мале животиње 
и 6 КМ по вакцинисаној животињи за крупне животиње за 
намјену из става 1. тачка 1) овог члана,

2) 5 КМ по вакцинисаној животињи у изразито нераз-
вијеним општинама, односно 3 КМ по вакцинисаној жи-
вотињи за остала подручја за намјену из става 1. тачка 2) 
овог члана,

3) 4 КМ по вакцинисаној животињи за намјену из става 
1. тачка 3) овог члана.

(5) Ветеринарска организација која је спровела мјере 
из става 1. овог члана обавезно у Ветеринарски информа-
циони систем Републике Српске (у даљем тексту: ВИСРС) 
уноси податке о вакцинисаним животињама на имању и 
власнику издаје Потврду о вакцинацији против болести 
из става 1. овог члана (у даљем тексту: Потврда), коју пот-
писује и власник, а један примјерак Потврде ветеринарска 
организација задржава за своју евиденцију и скенирану по-
ставља у ВИСРС.

(6) Потврда из става 7. овог члана, попуњена на Обра-
сцу 14. из Прилога овог правилника, издаје се штампањем 
директно из ВИСРС, који јој системски додјељује бар-код 
и број под којим је издата.

(7) Подстицајна средства за спроведене мјере из става 
1. овог члана остварују се на основу захтјева за исплату 
подстицајних средстава за спроведену мјеру вакцинације, 
попуњеног на Обрасцу 15. из Прилога овог правилника, а 
који ветеринарска организација штампа директно из ВИ-
СРС и овјерава потписом и печатом.

(8) Захтјев за исплату средстава са списком имања и 
бројем вакцинисаних животиња овлашћена ветеринарска 
организација подноси Агенцији до петог у мјесецу за мјере 
спроведене у претходном мјесецу.

(9) Исплата трошкова за мјере вакцинације животиња 
против болести квргаве коже спроведене у децембру 2017. 
године извршиће се у складу са одредбама овог члана.

Члан 52.
(1) Право на подстицајна средства за спроведене мје-

ре обиљежавања (микрочиповања) и вађења крви копита-
ра старости до шест мјесеци, лабораторијску дијагности-
ку инфективне анемије копитара (у даљем тексту: ИАК) 
и вођење базе података обиљежених (микрочипованих) и 
дијагностикованих копитара остварују власници животиња 
посредством овлашћених ветеринарских организација, у 
складу са рјешењем о овлашћењу за спровођење обавезних 
ветеринарских мјера на ветеринарско-епидемиолошком 
подручју јединице локалне самоуправе и Ветеринарски ин-
ститут.

(2) Лице које је извршило обиљежавање (микрочипо-
вање) и вађење крви копитара старости до шест мјесеци 
издаје власнику оригиналну признаницу о извршеној мјери 
на Обрасцу 16. из Прилога овог правилника.

(3) Подстицајна средства за обиљежавања (микрочипо-
вања) и вађења крви копитара остварују се на основу зах-
тјева, који се налази на Обрасцу 19. из Прилога овог пра-
вилника, а који Агенцији подноси овлашћена ветеринарска 
организација и уз који се прилаже копија признанице браон 
боје на Обрасцу 17. из Прилога овог правилника.

(4) Подстицајна средства за дијагностику болести из 
става 1. овог члана остварују се на основу захтјева, који се 
налази на Обрасцу 20. из Прилога овог правилника, који 
Агенцији подноси Ветеринарски институт и уз који се при-
лажу рачун, копија Обрасца 19. из Прилога овог правилни-
ка (којим се потврђује да су узорци крви предати на дијаг-
ностику) и налаз о извршеном дијагностичком испитивању 
са сљедећим подацима о узорку: имање (код, општина, мје-
сто и власник), ознака грла (број микрочипа), број доста-

вљених узорака за дијагностику, дијагностичка метода и 
резултат дијагностичког испитивања.

(5) У Републици ће се од 1. септембра до 30. децембра 
2018. године наставити спровођење контроле и искорјењи-
вања ИАК-а.

(6) Подстицајна средства за извршену мјеру вађења 
крви копитара остварују се на основу захтјева, који се нала-
зи на Обрасцу 19. из Прилога овог правилника, који Аген-
цији подноси овлашћена ветеринарска организација и уз 
који се прилажу упутница, копија Обрасца 21. из Прилога 
овог правилника, којим се потврђује да су узорци крви пре-
дати на дијагностику.

(7) Подстицајна средства за дијагностику болести из 
става 6. овог члана остварују се на основу захтјева, који 
се налази на Обрасцу 20. из Прилога овог правилника, 
који Агенцији подноси Ветеринарски институт и уз који 
се прилажу рачун, копија Обрасца 21. из Прилога овог 
правилника, којим се потврђује да су узорци крви преда-
ти на дијагностику и налаз о извршеном дијагностичком 
испитивању са сљедећим подацима о узорку: имање (код, 
општина, мјесто и власник), ознака грла (број микрочипа), 
број достављених узорака за дијагностику, дијагностичка 
метода, резултат дијагностичког испитивања.

(8) Подстицајна средства за обиљежавања (микрочипо-
вања) и вађење крви копитара и вађење крви у спровођењу 
контроле и искорјењивања ИАК-а из става 1. овог члана 
исплаћују се у износу од 11,70 КМ по грлу, а за спроведене 
дијагностичке мјере и вођење базе података из става 1. овог 
члана исплаћују се у износу од 23,40 КМ по узорку.

(9) Овлашћене ветеринарске организације достављају 
захтјеве за микрочипове, вакутајнере и признанице у Ми-
нистарство, а преузимају их у Ветеринарском институту.

(10) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мје-
ре из става 1. овог члана подноси се до петог у мјесецу за 
мјере спроведене у претходном мјесецу.

Члан 53.
(1) Право на подстицајна средства за рад Канцеларије 

за унос података у Бањој Луци остварује се на основу зах-
тјева, који се налази на Обрасцу 2. из Прилога овог правил-
ника, уз који се прилажу: 

1) извјештај о спроведеној регистрацији имања и 
обиљежавању говеда и спецификација трошкова, на Обра-
сцу 1. из Правилника о начину и условима вршења послова 
Канцеларије за унос података (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 107/15),

2) рачун Ветеринарско-сточарског центра а.д. Бања 
Лука (за бруто плате радника ангажованих на уносу по-
датака, трошкови закупа простора, трошкови телефона и 
других телефонских услуга, трошкови канцеларијског ма-
теријала и трошкови других услуга).

(2) Министарство са Ветеринарско-сточарским цен-
тром а.д. Бања Лука, у оквиру којег се налази Канцеларија 
за унос података, а која обавља послове регистрације имања 
и идентификације животиња, закључује посебан уговор.

(3) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере 
из става 1. овог члана подноси се најкасније до 20. у мјесе-
цу за претходни мјесец.

Члан 54.
(1) За рад Ветеринарске епидемиолошке службе која 

обавља праћење и проучавање епизоотиолошког стања у 
Републици право на подстицајна средства за ангажовање 
три сарадника и набавку средстава неопходних за њихов 
рад остварује Ветеринарски институт.

(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана, у изно-
су до 100.000 КМ на годишњем нивоу, исплаћују се за оба-
вљање сљедећих послова:

1) теренско епизоотиолошко испитивање, односно 
истраживање околности појаве пријављене болести у скла-
ду са Законом о ветеринарству у Републици Српској (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 75/17; у даљем тек-
сту: Закон о ветеринарству),
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2) проучавање епизоотиолошке ситуације у складу са 
Законом о ветеринарству,

3) припремe епидемиолошких студија и анализе ризика 
поводом уноса животињских заразних болести у Републи-
ку и БиХ и испитивање економски оптималних мјера и про-
цјена финансијских посљедица прописаних мјера у случају 
појаве животињских заразних болести у складу са Закона о 
ветеринарству,

4) израда приједлога спречавања, сузбијања и искорје-
њивања заразних болести животиња и зооноза у Републи-
ци.

(3) Подстицајна средства за обављање послова из става 
2. овог члана остварују се на основу захтјева, који се налази 
на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, који Агенцији 
подноси Ветеринарски институт, уз који се прилажу: 

1) рачун Ветеринарског института са спецификацијом 
трошкова превоза, канцеларијског материјала и других 
средстава и услуга неопходних за рад Ветеринарске епиде-
миолошке службе,

2) извјештај попуњен на Обрасцу 23. из Прилога овог 
правилника, који садржи: извјештај о обављеним терен-
ским епизоотиолошким испитивањима, припремљеним 
епизоотиолошким студијама и приједлозима за спречавање, 
сузбијање и искорјењивање заразних болести животиња и 
зооноза у Републици, спецификацију трошкова превоза, 
канцеларијског материјала и других средстава и услуга 
неопходних за рад Ветеринарске епидемиолошке службе,

3) копије свих појединачних епизоотиолошких извје-
штаја о теренским епизоотиолошким извиђањима.

(4) Министарство са Ветеринарским институтом, у 
оквиру којег дјелује Ветеринарска епидемиолошка служба, 
закључује посебан уговор.

(5) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере 
из става 1. овог члана подноси се најкасније до 20. у мјесе-
цу за претходни мјесец.

Члан 55.
(1) Право на подстицајна средства за хитно узимање и 

достављање узорака до овлашћене ветеринарске лаборато-
рије остварују власници животиња посредством овлашће-
них ветеринарских организација.

(2) Ветеринарске организације дужне су да на свом 
епизоотиолошком подручју обезбиједе хитно узорковање 
према упутству овлашћене ветеринарске лабораторије и 
достављање узорака до те лабораторије у случају сумње 
на појаву нарочито опасних заразних болести и зооноза, 
те побачаја говеда, оваца, коза, свиња и кобила, ако су сви 
наведени случајеви уредно пријављени надлежној ветери-
нарској инспекцији.

(3) Хитним узимањем и достављањем узорака, у сми-
слу става 1. овог члана, сматра се узорковање и доставља-
ње узорака у случају побачаја говеда, оваца, коза, свиња и 
кобила, као и у случају постојања оправдане сумње на неку 
од сљедећих заразних болести:

1) бјеснило,
2) класичну кугу свиња,
3) афричку кугу свиња
4) авијарну инфлуенцу,
5) антракс,
6) болест плавог језика,
7) слинавку и шап,
8) везикуларну болест свиња.
(4) За спроведено узорковање и хитно достављање узо-

рака право на подстицајна средства остварују регистроване 
ветеринарске организације на епизоотиолошком подручју 
за које им је издато рјешење Министарства.

(5) Подстицајна средства за спроведене мјере из става 
1. овог члана исплаћују се у износу од 20% од цијене литра 
горива по пређеном километру или по достављеној факту-
ри брзе поште.

(6) Регистрована ветеринарска организација из става 
4. овог члана обавезна је да приликом преузимања узорака 
испуни Упутницу за хитну доставу узорака до овлашћене 
ветеринарске лабораторије, која се налази на Обрасцу 24a. 
из Прилога овог правилника, са назнаком: “плаћа Агенција 
за аграрна плаћања”.

(7) Упутницу из става 6. овог члана потписује власник 
узорка или надлежни ветеринарски инспектор, након чега 
се издаје једна копија признанице.

(8) Приликом пријема узорка овлашћена ветеринарска 
лабораторија овјерава Упутницу на Обрасцу 24a. и задржа-
ва један примјерак у својој архиви.

(9) Подстицајна средства за спроведену хитно доста-
вљање узорака из става 1. овог члана остварују се на основу 
захтјева, попуњеног на Обрасцу 24. из Прилога овог пра-
вилника, а који Агенцији подноси овлашћена ветеринарска 
организација и уз који се прилажу један примјерак Упутни-
це попуњене на Обрасцу 24а. из Прилога овог правилни-
ка, копија записника ветеринарског инспектора и доказ о 
пређеним километрима, до петог у мјесецу за мјере спрове-
дене у претходном мјесецу.

Члан 56.
(1) Право на подстицајна средства за прoизводњу сје-

мена за вјештачко осјемењавање у говедарству имају ре-
гистровани центри за производњу и дистрибуцију дубоко 
замрзнутог сјемена, који са Министарством имају усагла-
шен план производње, дистрибуције, коришћења сјемена и 
сузбијања стерилитета.

(2) Корисник остварује право на подстицајна средства 
за произведено сјеме за вјештачко осјемењавање за дозе 
сјемена и набавку биковског стада (тестираних расплодња-
ка са позитивном узгојном вриједношћу, геномски тести-
раних расплодњака са позитивном вриједношћу теста и 
младе мушке телади из домаћег узгоја познатог поријекла 
и контролисане производности мајке).

(3) Подстицајна средства за намјене из става 2. овог 
члана одобравају се у износу до 50% од произвођачке ције-
не доза сјемена, односно вриједности биковског стада и не 
могу бити већа од 150.000 КМ по кориснику.

(4) Корисници из става 1. овог члана остварују право на 
подстицајна средства на основу захтјева, који се подноси 
Агенцији и уз који се достављају:

1) рјешење Министарства о регистрацији,
2) план производње сјемена усаглашен са Министар-

ством,
3) калкулација производне цијене дозе сјемена,
4) број испоручених доза дубоко замрзнутог сјемена са 

називом правног или физичког лица, купца сјемена за вје-
штачко осјемењавање,

5) рачуни са доказом о уплати за набавку биковског ста-
да прописаних карактеристика из става 2. овог члана.

(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 30. 
новембра текуће године.

Члан 57.
(1) Право на подстицајна средства за обављање узгојно-

селекцијских дјелатности у сточарству имају правна лица 
која су овлашћена рјешењем министра за организовање 
узгоја квалитетно-приплодних животиња, у складу са Зако-
ном о сточарству (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 44/15).

(2) Право на средства подстицаја из става 1. овог члана 
остварује се за:

1) вршење услуга контроле производности,
2) услуге вођења главне и помоћне матичне евиденције,
3) издавање потврда о поријеклу.
(3) Право на средства подстицаја из става 1. овог члана 

остварује се на основу захтјева, који се подноси Агенцији и 
уз који се прилажу:
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1) копије уговора са корисницима услуга прописаних 

у ставу 2. т. 1) и 2), односно извјештај о спровођењу ових 
услуга на сoпственом стаду,

2) збирни извјештај контроле производности за извје-
штајни период у складу са Правилником о начину вођења 
матичних књига и узгојних регистара (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 3/16).

(4) Износи подстицајних средства за намјену из овог 
члана су:

1) за контролу производности: 3 КМ/грло за вршење 
услуга контроле производности за особине прираста за 
сваку контролу и 2 КМ/грло за сваку контролу млијечности 
А4, односно 1 КМ за АТ методу у складу са Програмом 
узгоја говеда у Републици Српској за период 2016-2021 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 72/16),

2)   3 КМ/грло за вођење матичне евиденције и 2 КМ/
грло за издавање потврда о поријеклу на годишњем нивоу 
у складу са Правилником о начину вођења матичних књига 
и узгојних регистара (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 3/16).

(5) Максимални износ средстава који корисник може 
остварити по овом члану је 10.000 КМ.

(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 30. 
септембра текуће године.

Члан 58.
(1) Право на подстицајна средства за посебну бригу и 

заштиту имају организације у сточарству које су дио европ-
ског културног насљеђа и посједују генетички ресурс као 
добро од општег интереса у својини Републике Српске.

(2) Право на средства подстицаја из става 1. овог члана 
остварује се на основу захтјева, који се подноси Агенцији и 
уз који се прилажу: 

1) план и програм рада за 2018. годину, на који је прет-
ходно сагласност дала Влада,

2) копија доказа о броју и поријеклу квалитетно-при-
плодних грла у стаду (педигре или матични лист).

(3) Подстицајна средства за ову намјену исплаћују се 
на основу рјешења директора Агенције у износу до 50.000 
КМ по кориснику.

(4) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о 
намјенском утрошку средстава, попуњен на Обрасцу 35. из 
Прилога овог правилника, уз који доставља робно-анали-
тичку картицу или фактуре са фискалним рачуном са при-
логом потписаних и овјерених откупних блокова на осно-
ву којих је извршена набавка хране, здравствена заштита 
и њега коња, као и трошкови промотивних активности, у 
року од 90 дана од дана уплате средстава на рачун кори-
сника.

(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 30. 
јуна текуће године.

Члан 59.
(1) Право на подстицајна средства за опремање лабора-

торија за контролу квалитета пољопривредних и прехрам-
бених производа остварују правна лица која су у поступку 
акредитације или имају овлашћење Министарства за наве-
дене дјелатности.

(2) Правна лица остварују подстицајна средства на 
основу захтјева, који подносе Агенцији и уз који прилажу 
сљедећу документацију:

1) програм или пројекат опремања и рада лабораторије,
2) предрачун или рачун за набавку материјала, опреме 

или вршење услуга,
3) доказ да је лабораторија у поступку добијања акре-

дитације - за оне лабораторије које немају овлашћење Ми-
нистарства.

(3) Подстицајна средства за намјену из овог члана одо-
бравају се у складу са Планом коришћења средстава у изно-

су до 50% од процијењених вриједности инвестиције и не 
могу бити већа од 20.000 КМ по кориснику у току године.

(4) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о 
намјенском утрошку средстава на Обрасцу 35. из Прилога 
овог правилника, документован рачунима, уговорима, окон-
чаним ситуацијама и доказима о извршеним уплатама, у року 
од 90 дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства 
за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. маја 
текуће године.

Члан 60.
(1) Право на средства за суфинансирање премије оси-

гурања примарне пољопривредне производње имају ко-
рисници који се баве пољопривредном производњом и који 
изврше осигурање примарне пољопривредне производње 
за текућу годину.

(2) Право на средства из става 1. овог члана остварује се 
за сљедеће врсте пољопривредне производње:

1) сточарску (стока),
2) воћарско-виноградарску,
3) повртарску и ратарску.
(3) Корисници остварују право на подстицајна сред-

ства из става 1. овог члана на основу захтјева, који подносе 
Агенцији и уз који прилажу сљедећу документацију:

1) полису осигурања за текућу годину,
2) доказ о извршеној уплати осигурања.
(4) Висина подстицајних средства за намјену из овог 

члана исплаћује се у износу до 50% износа осигурања и не 
може бити већа од 25.000 КМ по кориснику.

(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 30. 
септембра текуће године.

Члан 61.
(1) Право на подстицајна средства за финансирање ана-

лизе контроле плодности пољопривредног земљишта имају 
породична пољопривредна газдинства уписана у РПГ као 
комерцијална по основу Програма педолошких анализа 
земљишта за потребе породичних комерцијалних газдин-
става у Републици и која закључно са 15. мајем текуће го-
дине у РПГ имају минимално површину пољопривредног 
земљишта пријављену под коришћењем:

1) у равничарским подручјима (до 200 метара надмор-
ске висине) за ратарске културе 3 ha, воћарске и повртарске 
културе 2,5 ha и за пластенике 1,000 m²,

2) у брежуљкастим подручјима (од 200 до 500 метара 
надморске висине) за ратарске културе 2 ha, за воћарске и 
повртарске културе 1,5 ha и за пластенике 500 m²,

3) у подручјима изнад 500 метара надморске висине за 
ратарске културе 1 ha, за воћарске и повртарске културе 1 
ha и за пластенике 300 m².

(2) Анализу из става 1. овог члана врши oвлашћена ин-
ституција, на основу рјешења које је издало Министарство.

(3) Министарство свим подручним јединицама Ресора 
за пружање стручних услуга у пољопривреди и овлашћенoj 
институцији доставља електронске спискове потенцијал-
них корисника анализе контроле плодности пољопривред-
ног земљишта одобрених на основу критеријума из става 1. 
овог члана и ти спискови објављују се и на интернет стра-
ници Mинистарства.

(4) Захтјев за остваривање права на анализу контроле 
плодности пољопривредног земљишта корисници из става 
1. овог члана подносе регионално надлежним подручним 
јединицама Ресора за пружање стручних услуга, на Обра-
сцу 33. из Прилога овог правилника, а који се доставља 
овлашћеној институцији.

(5) Овлашћена институција након извршене анализе 
плодности пољопривредног земљишта корисницима из 
става 1. овог члана доставља извјештај о резултатима ана-
лизе заједно са препорукама.
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(6) Подстицајна средства за извршене анализе из става 
1. овог члана остварују се на основу захтјева, који Агенцији 
подноси овлашћена институција и уз који се прилажу: 

1) спецификација корисника за које је извршена анали-
за (у писаној и електронској форми),

2) копије захтјева корисника са овјереним извјештајима 
о извршеним анализама, у електронској форми,

3) фактура са фискалним рачуном са исказаним тро-
шковима за извршене анализе и

4) годишњи извјештај о извршеним анализама.
(7) Агенција након извршене контроле података из ст. 

4. и 6. овог члана одобрава исплату средстава овлашћеној 
институцији за реализоване анализе.

(8) Висина надокнаде за извршену анализу контроле 
плодности пољопривредног земљишта износи 60 КМ по 
анализи са ПДВ-ом.

(9) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства 
за намјену из овог члана подноси се најкасније до 15. децем-
бра текуће године.

Члан 62.
(1) Право на намјенска средства за испоруку линкова и 

мрежно одржавање РПГ и средства за приступ, коришћење, 
одржавање и унапређивање информационих система оства-
рује се на основу уговора између Министарства и пружаоца 
услуге.

(2) Намјенска средства за вођење РПГ и за приступ, ко-
ришћење, одржавање и унапређење базе података остарују се 
на основу уговора између Министарства и пружаоца услуге.

(3) Намјенска средства из ст. 1. и 2. овог члана исплаћу-
ју се на основу рјешења директора Агенције.

Члан 63.
(1) Право на подстицајна средства за рад комисија, 

стручних тимова и радних група именованих рјешењем 
министра или на основу уговора за израду и превођење 
стратешких и планских докумената, студија, анализа, за-
кона, подзаконских аката и анкета остварују корисници на 
основу захтјева, који подносе Агенцији.

(2) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог 
члана исплаћују се за рад комисија и радних група имено-
ваних рјешењем министра на основу пројектног задатка, 
у складу са рјешењем, а остварују се на основу рјешења 
директора Агенције и максимално износе до 5.000 КМ по 
члану комисије, осим за послове по основу уговора.

(3) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог 
члана исплаћују се за израду и превођење стратешких и 
планских докумената, студија, анализа, закона, подзакон-
ских аката на основу склопљеног уговора којим су дефини-
сани услови и вриједности, а исплаћиваће се корисницима 
на основу рјешења директора Агенције.

(4) Захтјев за остваривање права на подстицајна 
средства за намјену из овог члана подноси се најкасније 
до 30. новембра текуће године.

Члан 64.
(1) Право на подстицајна средства за спровођење за-

дружних ревизија, успостављање базе података и регистра 
задруга, едукацију чланица и промоцију задругарства ради 
јачања задругарства и потпуног институционалног уређе-
ња, успостављања стандарда савременог пољопривредног 
задругарства и кадровског јачања има корисник - Задружни 
савез Републике Српске, који подноси захтјев Агенцији, уз 
који прилаже план спровођења пословних активности за 
наредни квартал са спецификацијом трошкова.

(2) Захтјев за одобравање средстава из става 1. овог члана 
доставља се Агенцији до десетог у мјесецу за наредни квартал.

(3) Корисник подстицаја дужан је да достави извјештај 
о утрошку одобрених средстава у складу са специфика-
цијом трошкова, документован доказима о извршеним 
уплатама, у року од 90 дана од дана уплате средстава, на 
Обрасцу 35. из Прилога овог правилника.

(4) Подстицајна средства из става 1. овог члана испла-
ћују се на основу рјешења директора Агенције, у износу до 
50% по одобреној спецификацији, а максимално до 10.000 
КМ мјесечно.

Члан 65.
(1) Право на подстицајна средства за порибљавање 

риболовних подручја и рад рибочуварске службе имају 
субјекти који имају уговор са Министарством о коришћењу 
рибарског подручја.

(2) Право на подстицајна средства за порибљавање рибо-
ловних подручја у руралним крајевима остварује се на осно-
ву захтјева, који се подноси Агенцији и уз који се прилажу: 

1) рјешење о регистрацији,
2) план порибљавања,
3) рачун у складу са чланом 3. ст. 3, 4. и 7. овог пра-

вилника, са спецификацијом трошкова за тражену намјену.
(3) Право на средства за рад рибочуварске службе 

остварује се на основу захтјева, који се подноси Агенцији и 
уз који се прилажу: 

1) уговор о раду,
2) мјесечна пријава (Образац 1002),
3) доказ о исплати плате (извод),
4) рачуни за утрошак горива у складу са чланом 3. овог 

правилника.
(4) Право на подстицајна средства за вршење јавних 

овлашћења у складу са Законом о рибарству и Уговором са 
Министарством о спровођењу активности у области спорт-
ског и привредног риболова има Спортско-риболовни савез 
Републике Српске.

(5) Подстицајна средства из става 4. овог члана оства-
рују се за трошкове дистрибуције дозвола, израде рибо-
чуварских значки, рибочуварских легитимација, увјерења 
о положеним рибочуварским испитима, увјерења о поло-
женим рибарским испитима, израде брошура, а на основу 
захтјева, који Спортско-риболовни савез Републике Српске 
подноси Агенцији и уз који прилаже:

1) рјешење о регистрацији,
2) рачуне у складу са чланом 3. овог правилника, са спе-

цификацијом трошкова.
(6) Подстицајна средства исплаћују се на основу рје-

шења директора Агенције, и то:
1) за намјену из става 1. овог члана у износу до 50% 

од висине инвестираних средстава, а највише 5.000 КМ по 
кориснику или рибарском подручју,

2) за намјену из става 4. овог члана до 50% од висине 
инвестираних средстава и не могу бити већа од 5.000 КМ.

(7) Износ подстицајних средства за намјену из овог 
члана утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева, 
сразмјерно процентуалном учешћу укупно инвестираних 
средстава у расположивим средствима утврђеним Планом 
коришћења средстава.

(8) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 
октобра текуће године.

Члан 66.
(1) Право на подстицајна средства за ванредне потребе 

и помоћи имају корисници подстицаја за превазилажење 
проблема у пољопривредној производњи који су настали 
у текућој години, а проузроковани су појавом ванредних 
околности (пожар, уништавања биљака по налогу фитоса-
нитарнoг инспектора због присуства карантинских штет-
них организама, штета од грома, вукова и паса луталица), а 
због којих може доћи до застоја производње који би могао 
изазвати материјалну штету.

(2) За намјене из овог члана висина новчаних средста-
ва одређује се на основу достављеног извјештаја о насталој 
штети са наведеним износом процијењене штете одговарају-
ће комисије или надлежне институције (општинска комиси-
ја, МУП, цивилна заштита и друго) или рјешења фитосани-
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тарног инспектора са фотографијама настале штете, и то у 
износу од 30% од процијењене штете и не могу бити већа од 
5.000 КМ за физичка лица и 10.000 КМ за пословне субјекте.

(3) Комисија коју именује министар процјењује оправ-
даност достављеног захтјева и провјерава достављене до-
казе из става 2. овог члана.

(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за на-
мјену из овог члана подноси се најкасније до 30. октобра 
текуће године.

Члан 67.
(1) Право на подстицајна средства за потребе рачуно-

водствене базе података на пољопривредним газдинствима 
у оквиру успостављања мреже података о рачуноводству 
на пољопривредним газдинствима (FADN) имају корисни-
ци који учествују у поступку прикупљања података, а који 
закључе уговор са Министарством.

(2) Корисници остварују право на подстицајна средства 
из става 1. овог члана на основу захтјева, уз који прилажу 
копију уговора са Министарством.

(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана одобра-
вају се у износу од 100 КМ по кориснику на основу рје-
шења директора Агенције.

(4) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства 
за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. маја 
текуће године.

Члан 68.
(1) Министар и директор Агенције могу у појединим 

случајевима формирати комисију која врши провјеру испу-
њености услова за коришћење подстицајних средстава у 
складу са одредбама овог правилника.

(2) Комисија из става 1. овог члана, увидом на лицу мје-
ста, констатује чињенично стање и сачињава записник.

ГЛАВА III
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредаба 

овог правилника врше Републичка управа за инспекцијске 

послове и инспекције јединице локалне самоуправе по-
средством пољопривредне, ветеринарске и тржишне ин-
спекције.

Члан 70.
(1) Подстицајна средства за све намјене наведене у чла-

ну 5. овог правилника исплаћују се крајњим корисницима 
до висине предвиђене Планом коришћења подстицајних 
средстава у текућој години.

(2) Корисници права дужни су да намјенски користе 
подстицајна средства и друге облике подршке у пољопри-
вреди.

(3) Корисник права дужан је да подстицајна средства 
остварена на основу нетачно наведених података или ако 
их ненамјенски утроши врати у року од 30 дана од дана 
доношења рјешења којим надлежни инспектор наложи ко-
риснику враћање средстава.

(4) У случају из става 3. овог члана, кориснику се са да-
ном доношења рјешења од надлежног инспектора, додјелом 
пасивног статуса, до даљњег, блокирају сва права на под-
стицајна средства из члана 5. овог правилника, а најкраће 
до истека двије године рачунајући од дана враћања подсти-
цајних средстава, заједно са затезном каматом.

(5) Корисници права дужни су да чувају документацију 
на основу које су остварили подстицајна средства најмање 
три године од дана добијања подстицајних средстава.

Члан 71.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 31/17, 51/17, 76/17, 93/17 и 
102/17).

Члан 72.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-330-795/18
20. марта 2018. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 1.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ

БПГ

Презиме и име носиоца газдинства

Адреса 

Општина 

Телефон
фиксни

мобилни

Датум 2 0 1 8.

З АХ Т Ј Е В
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ И ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопри-
вреде и села, исплатите подстицајна средства за:

Предмет подстицаја: Члан:

(навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев и члан Правилника)
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Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:

Редни 
бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Број листова

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.

Потпис подносиоца Захтјева:
_________________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 2.
ЗА ПОСЛОВНЕ СУБЈЕКТЕ

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈИБ
БПГ
Назив пословног субјекта
Адреса – сједиште
Општина

Телефон
фиксни
мобилни

Датум 2 0 1 8.

З АХ Т Ј Е В 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ И ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопри-
вреде и села, исплатите подстицајна средства за:

Предмет подстицаја: Члан:

(навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев и члан Правилника)
Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:

Редни 
бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Број листова

ИЗЈАВА
Као законски заступник пословног субјекта, својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем 

да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде приликом њихове контроле испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се 
утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.

Потпис подносиоца Захтјева и печат:
                          М. П.             _______________________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 3.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште 
пословног субјекта



22.3.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 25 25

Општина
Датум 2018. године

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ 
ЗА КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНЕ ЖИВОТИЊЕ

Редни бр. Врста и категорија Број грла / 
кљунова / матица

УКУПНО:
      М. П.        Потпис подносиоца захтјева:

_________________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 3а.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног 
субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште 
пословног субјекта
Општина
Датум 2018. године

И З Ј А ВА
Којом ја _________________, из____________, ЈМБ____________, као  подносилац / овлашћено – одговорно лице подносиоца захтје-

ва за право на премију за узгој и/или набавку квалитетно-приплодне стоке у 2018. години, под пуном моралном, материјалном и кривич-
ном одговорношћу, изјављујем да предметно грло за које се  оствари подстицај нећу отуђити најмање двије године.

Датум: _____/_____/ 2018. године        Изјаву дао:
Мјесто: ____________________                                        ___________________________
                           (читко уписати име и презиме)

М. П.
___________________________

           Потпис

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 3б.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште послов-
ног субјекта
Општина
Датум 2018. године

И З Ј А ВА
Којом ја _______________________, из ____________, ЈМБ ____________, као  подносилац / овлашћено – одговорно лице подносио-

ца захтјева за право на премију за узгој и/или набавку квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица у 2018. години, под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да предметно грло за које се оствари подстицај нећу отуђити најмање 
једну годину.

Датум: _____/_____/ 2018. године        Изјаву дао:
Мјесто: ____________________                       ___________________________
          (читко уписати име и презиме)

М. П.
___________________________

                                   Потпис
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 4.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ПРЕПИС КАРТОНА УПОТРЕБЕ КРМАЧЕ И НАЗИМИЦЕ У ПРИПЛОДУ (посљедња три прасења)

Власник: ЈМБ/ЈИБ: Општина: Година: 2018.

Р. 
бр.

ИД 
број Отац Мајка Датум 

рођења
Датум 
првог 

припуста

Посљедње прасење Посљедње прасење Последње прасење
Датум при-

пуста Датум 
прасења

Датум 
припуста Датум 

прасења

Датум 
припуста Датум 

прасењаМБ приплод-
њака

МБ при-
плодњака

МБ при-
плодњака

...    

                                                                                                                                                                                                Потпис:
___________________________

Образац 5.
КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРОДАЈИ МАТИЦА ПЧЕЛА

За мјесец ________________ године 20____.
Узгајивач: __________________________________________________________

(име и презиме, адреса)

Редни 
бр. Број матица

Животни 
бројеви

(на наљепни-
цама)
од – до

Матични 
број мајке

Датум 
продаје

Купац

Потпис 
купцаИме и презиме, адреса Телефон

Овим изјављујем да сам у ______________________ мјесецу  20____. године укупно продао ___ матица које сам узгојио на властитом 
пчелињаку, матичних бројева од ______ до ______. Свјестан одговорности, у случају судског спора, прихватам да овај документ буде 
доказни материјал.

У ___________________, ___________20____. године                                           ________________
Потпис узгајивача

Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 6.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / 
назив правног лица
Адреса пребивалишта / 
сједиште правног лица
Општина
Телефон
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Обрачун премије за млијеко за мјесец _________________ 2018. године

Произведене или откупљене количине 
млијека (литар) Квалитет Износ премије по литру (КМ)

Износ 
обрачунате премије (1 · 3) 

(КМ)
1 2 3 4

МСК
МНСК
МБУК

УКУПНО:

Мјесто: ______________________________
Датум: __________________

М. П. Потпис овлашћеног лица
________________________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 7.

Шифра:

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net Квалитет млијека Утврђен квалитет

1. група – МСК
(КМ/l)СПИСАК ПРОИЗВОЂАЧА МЛИЈЕКА 2. група – МНСК

Обрачун премије за млијеко за мјесец: 2018. године Без дов. ан. – МБУК

Организатор откупа / пословни субјект:
Сједиште пословног субјекта:

Р. 
бр.

ЈМБ/
ЈИБ

ШИФРА 
УЗОРКА

(БАР-
КОД)

Презиме 
и име / 
назив ко-
рисника

Број 
му-
зних 
грла 
крава

% 
млијеч-
не 

масти

% си-
рових 
проте-
ина

Цијена 
по је-
диници 
млијеч-
не 

масти

Ције-
на по 
једи-
ници 
сиро-
вих 

проте-
ина

Коли-
чина 
от-

купље-
ног 

млије-
ка 

(литар)

Основна 
цијена 
млијека 
на основу 
Правил-
ника о 

квалитету 
млијека
ОЦМ =

(М ∙ в1) + 
(Б ∙ в2)

К
ва
ли
те
т

И
зн
ос

 п
ре
ми

је

Коли-
чина 
от-

купље-
ног 

млије-
ка 

(литар) 
· износ 
пре-
мије

Број 
узо-
рака 
за 
ана-
лизу 
узе-
тих у 
мје-
сецу

Ши-
фра 
ка-
тего-
рије 
испо-
ру-
чио-
ца

Просјеч-
на 

млијеч-
ност по 
грлу

...

УКУПНО: 0
За тачност података на Oбрасцу одговорно је овлашћено лице.
Мјесто:__________________________   М. П.                   Овлашћено лице – потпис:
Датум: ________________________       ______________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Образац 7а.

Шифра:
Агенција за аграрна плаћања

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПИСАК ИЗДАТИХ ПОТВРДА
О СПРОВЕДЕНИМ ОБАВЕЗНИМ ВЕТЕРИНАРСКИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ

Редни 
бр. ЈМБ/ЈИБ БА 

број

ШИФРА 
УЗОРКА 

(БАР-КОД)

Презиме и 
име / назив 
корисника

Општина

Број потврде 
о спро-
веденим 
обавезним 
мјерама

Датум 
издавања 
потврде

Ветеринарска 
организација 
која је издала 

потврду

Укупан број 
музних грла 
на имању

          
          
          
          
          

За тачност података на Обрасцу одговорно је овлашћено лице.

Мјесто: ______________________________
Датум: __________________

М. П. Овлашћено лице - потпис
________________________________
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 8. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име /
назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта /
сједиште пословног субјекта
Адреса фарме
Општина

Телефон
фиксни
мобилни

Пријава това /
навести врсту животиња
Број грла који се ставља у тов  
Просјечна улазна тежина по грлу
Датум 2 0 1 8.

ПРИЈАВА ТОВА

Редни 
бр. Број ушне маркице Тежина на почетку това

Грла из домаћег узгоја Грла из увоза

УКУПНО: УКУПНО:

М. П.
Печат и потпис подносиоца 

Пријаве това:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 9.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име /
назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта /
сједиште пословног субјекта
Општина
Телефон
Датум 2 0 1 8.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТОВНА ГРЛА

Редни 
број Број ушне маркице грла Датум  пријаве това Датум продаје

1 2 3 4

УКУПНО:

М. П.
Потпис подносиоца захтјева:
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Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 10. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ

Презиме и име / назив пословног субјекта

Адреса пребивалишта / сједиште пословног субјекта

Општина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА УТОВЉЕНЕ ПИЛИЋЕ – БРОЈЛЕРЕ

Редни 
број

Број кљунова за које се подноси 
захтјев за подстицај

Број усељених једно-
дневних пилића Датум усељења Број преузетих 

бројлера
Датум пражњења 

објекта
1 2 3 4 5 6

УКУПНО:
М. П. Потпис подносиоца захтјева:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 11. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног 
субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште пословног 
субјекта
Општина
Телефон
Датум 2 0 1 8.

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА РИБУ

Редни број Врста рибе
Количина

(kg)
1 2 3

1. Салмонидне
(пастрмка)

2. Ципринидне
(шаран)

Укупно:
Потпис подносиоца 

захтјева:

Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 12.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ

Назив удружења:  Назив банке:  

Сједиште удружења / општина:  
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Ред.
број ЈМБ или ЈИБ

Јединствени иден-
тификациони број 

пчелињака
Презиме и име Мјесто 

пребивалишта Општина Број пчелињих 
друштава/кошница

Укупно:
                                                                                                                                                                                                 Овлашћено лице:
Мјесто: _______________________                                                                        М. П.                                                     ___________________
Датум: ________________________                                                                                                                                            Потпис

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 13. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Овлашћена орга-
низација

Назив:
Адреса:
Телефон:
Факс: Е-mail:
ЈИБ

И З Ј А ВА

Којом ја ____________________________, као одговорно лице у удружењу/задрузи, подносиоцу захтјева за премију за производњу и 
узгој пчела у 2018. години, под пуном одговорношћу, изјављујем да _________ пчелара чланова овог удружења/задруге у моменту подно-
шења захтјева за премију имају у власништву укупно _________  пчелињих друштава.

Наведену изјаву дајем на основу доказа, односно евиденције коју посједујем и на основу потписане изјаве сваког пчелара појединачно 
о броју пчелињих друштава у власништву. 

Датум: _____/_____/ 2018. године                                 Изјаву дао:
Мјесто: ____________________                                        ___________________________
                              (читко уписати име и презиме)

М. П.
___________________________

           Потпис

Образац 14.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ
Ресор за ветеринарство

QR CODE:  .......................

ПОТВРДА О ВАКЦИНАЦИЈИ _________________ ПРОТИВ БОЛЕСТИ _______________

П
О
Д
А
Ц
И

  О
 И
М
А
Њ
У Идентификацијски кôд имања Власник имања (име и 

презиме)
ЈИБ/ЈМБ 
власника

Координате имања 
(GPS)

Б А

Општина Мјесто Адреса
Тел. / 

моб. тел. 
власника 
имања

П
от
вр
ду

 и
зд
ај
е

Назив ветеринарске организације Мјесто ветеринарске 
организације

Адреса ветеринарске 
организације

Телефон 
ветери-
нарске 

организа-
ције
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П
О
Д
А
Ц
И

 О
 В
А
К
Ц
И
Н
А
Ц
И
ЈИ

Р. 
бр. Идентификацијски број животиње Пол 

(М/Ж)

Ста-
рост 
живо-
тиње

Вакцинисано ДА/
НЕ Напомена

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Извршено вакци-
нисање:

Укупно вакци-
нисано: 

Укупно животиња на имању: Назив вакцине: Ознака вакцине (серија)

Напомена ветери-
нара:

_______________________________
Датум и потпис власника М. П.

_______________________________________
Датум и својеручни потпис ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним слови-
ма и ставити факсимил – печат )

Свако фалсификовање кажњиво је по Кривичном законику Републике Српске!
Сваку злоупотребу пријавити надлежној ветеринарској инспекцији.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 15.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: mps@mps.vladars.net

Овлашћена вете-
ринарска органи-
зација

Назив:
Адреса:
Телефон:
Факс:   E-mail:
ЈИБ
Жиро 
рачун 

На основу одредаба члана ____. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди (“Службени 
гласник Републике Српске”, број ___/18), подносимо

ЗАХТЈЕВ 
ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Назив спроведене мјере Врста животиња Број вакцинисаних живо-
тиња

Мјесец у којем је спроведена 
мјера

Вакцинација против болести _________________ 2018. 

Списак имања са бројем вакцинисаних животиња

Редни 
бр. Идентификацијски кôд имања Власник имања 

(име и презиме) Врста животиња Укупно 
вакцинисано Напомена

1 Б А
2 Б А
3 Б А
4 Б А
5 Б А
6 Б А
7 Б А
8 Б А
9 Б А
10 Б А



 

32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 25 22.3.2018.

11 Б А
12 Б А
Напомена: _______________________________________________________________________________________________________

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености Захтјева. Сагла-
сан сам да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена 
средства ненамјенски утрошена или да су за исту мјеру поднесени захтјеви код Агенције за аграрна плаћања или да је штета финансирана 
из других извора.

QR CODE:.......................................................

Печат овлашћене 
ветеринарске 
организације

Датум: ____/_____ 2018. године
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима 
и ставити факсимил)Мјесто: _____________________________

Образац 16.
Образац признанице (формат: 240 mm · 210 mm)

                                                                                                                                   Серијски број: А-00001
Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

ПРИЗНАНИЦА
ЗА ОБАВЉЕНЕ МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА КОЈЕ ФИНАНСИРА АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Пода-
ци о 

власни-
ку или 
држао-
цу жи-
вотиње

Име и презиме или назив и број телефона Адреса власника, 
односно држаоца 

животиње

ЈМБ власника, држаоца или овлашћеног представника 
власника

П
од
ац
и 
о 
ж
ив
от
ињ

и/
ж
ив
от
ињ

ам
а

Мјесто тренут-
ног боравка 
животиње

Врста
Пол 
(М/
Ж)

Ста-
рост 

(кате-
го-
рија)

Раса
Број 
епру-
вете

Идентификациони број животиње (број микрочипа)
Поријекло (ВУ– 

властити узгој, КУ – 
купио, УВ – увезао) 

– заокружи

ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ

Напомена: За сваку појединачну животињу уписати број микрочипа.

ПОДАЦИ О УКУПНО СПРОВЕДЕНИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ
(Односи се на горенаведене животиње)

Извршено 
вађење крви и 
обиљежавање 
копитара

Укупно извађено 
крви и обиљежено 

копитара

Датум Врста заразне болести 
 ИНФЕКТИВНА АНЕМИЈА КОПИТАРА

Напомена вете-
ринара

Вађење крви са апликацијом микрочипа копитарима у име власника животиња плаћа Агенција за аграрна плаћања.

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

Својеручни потпис овлашћеног 
ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампа-
ним словима и ставити факсимил − 

печат)Име и презиме власника, односно држаоца 
животиње/животиња и својеручни потпис
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Издаје: Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде 

Суви жиг

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање Признанице кажњиво је по Кривичном закону 
Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!
Признаница се може издати само за једну врсту животиња (једно или 
више грла једног власника)!
Сваку злоупотребу пријавити надлежној ветеринарској инспекцији.
Оригинал (жуте боје) издаје се власнику, копија браон боје доставља 
се у Агенцију за аграрна плаћања, копија плаве боје доставља се лабо-
раторији, а копија црне боје остаје у блоку ветеринарској организацији 
за евиденцију.

Образац 17.

КОПИЈА 1 – АГЕНЦИЈИ ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА

Образац признанице (формат: 240 mm · 210 mm)

Серијски број:          А-00001
Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

П РИ З НАНИЦА
ЗА ОБАВЉЕНЕ МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА КОЈЕ ФИНАНСИРА АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Подаци о 
власнику 
или држа-
оцу живо-
тиње

Име и презиме или назив 
и број телефона

Адреса власника, 
односно држаоца 

животиње
ЈМБ власника, држаоца или овлашћеног представника 

власника

П
од
ац
и 
о 
ж
ив
от
ињ

и/
ж
ив
от
ињ

ам
а Мјесто тренут-

ног боравка 
животиње

Врста
Пол 
(М/
Ж)

Ста-
рост 

(кате-
го-
рија)

Раса
Број 
епру-
вете

Идентификациони број животиње (број микрочипа)

Поријекло (ВУ– 
властити узгој, 
КУ – купио, УВ 
– увезао) – зао-

кружи
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ

Напомена: За сваку појединачну животињу уписати број микрочипа.

ПОДАЦИ О УКУПНО СПРОВЕДЕНИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ
(Односи се на горенаведене животиње)

Извршено 
вађење крви и 
обиљежавање 
копитара

Укупно извађено 
крви и обиљежено 

копитара

Датум Врста заразне болести 
 ИНФЕКТИВНА АНЕМИЈА КОПИТАРА

Напомена 
ветеринара

Вађење крви са апликацијом микрочипа копитарима у име власника животиња плаћа Агенција за аграрна плаћања.

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

Својеручни потпис овлашћеног 
ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штам-
паним словима и ставити факсимил − 

печат)Име и презиме власника, односно држаоца 
животиње/животиња и својеручни потпис

Издаје: Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде Суви жиг

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање Признанице кажњиво је по Кривичном закону 
Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!
Признаница се може издати само за једну врсту животиња (једно или 
више грла једног власника)!
Сваку злоупотребу пријавити надлежној ветеринарској инспекцији.
Оригинал (жуте боје) издаје се власнику, копија браон боје доставља 
се у Агенцију за аграрна плаћања, а копија плаве боје доставља се 
лабораторији, а копија црне боје остаје у блоку ветеринарској органи-
зацији за евиденцију.
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Образац 18.

КОПИЈА 2 – ЛАБОРАТОРИЈА
                                                                                            

Образац признанице (формат: 240 mm · 210 mm)

Серијски број:         А-00001
Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

ПРИЗНАНИЦА 
ЗА ОБАВЉЕНЕ МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА КОЈЕ ФИНАНСИРА АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Пода-
ци о 

власни-
ку или 
држао-
цу жи-
вотиње

Име и презиме или назив и број телефона
Адреса власника, 
односно држаоца 

животиње

ЈМБ власника, држаоца или овлашћеног представника 
власника

П
од
ац
и 
о 
ж
ив
от
ињ

и 
/ ж

ив
от
ињ

ам
а Мјесто тренут-

ног боравка 
животиње

Врста
Пол 
(М / 
Ж)

Ста-
рост 

(кате-
го-
рија)

Раса
Број 
епру-
вете

Идентификациони број животиње (број микрочипа)
Поријекло (ВУ– 

властити узгој, КУ – 
купио, УВ – увезао) 

– заокружи

ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ

Напомена: За сваку појединачну животињу уписати број микрочипа.

ПОДАЦИ О УКУПНО СПРОВЕДЕНИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ
(Односи се на горенаведене животиње)

Извршено вађење 
крви и обиљежа-
вање копитара

Укупно извађено 
крви и обиљежено 

копитара

Датум Врста заразне болести 
 ИНФЕКТИВНА АНЕМИЈА КОПИТАРА

Напомена 
ветеринара

Вађење крви са апликацијом микрочипа копитарима у име власника животиња плаћа Агенција за аграрна плаћања.

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

Својеручни потпис овлашћеног 
ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штам-
паним словима и ставити факсимил − 

печат)Име и презиме власника, односно држаоца 
животиње / животиња и својеручни потпис

Издаје: Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде Суви жиг

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање Признанице кажњиво је по Кривичном закону 
Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!
Признаница се може издати само за једну врсту животиња (једно или 
више грла једног власника)!
Сваку злоупотребу пријавити надлежној ветеринарској инспекцији.
Оригинал (жуте боје) издаје се власнику, копија браон боје доставља се у 
Агенцију за аграрна плаћања, копија плаве боје доставља се лабораторији, а 
копија црне боје остаје у блоку ветеринарској организацији за евиденцију.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 19. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив:
Адреса: 
Телефон: 
Факс:   E-mail:
ЈИБ
Жиро 
рачун
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На основу одредаба члана ______ Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села 

(“Службени гласник Републике Српске”, број ___/18), подносимо
ЗАХТЈЕВ 

ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Назив спроведене мјере Врста животиња Број животиња Мјесец у којем је спроведена мјера
Обиљежавање (микрочиповање) и вађење крви Коњ 2018. г.
Обиљежавање (микрочиповање) и вађење крви Магарац 2018. г.

Уз овај захтјев достављамо копије признанице (браон боје) о спроведеним мјерама обиљежавања и вађења крви код коња. 

Напомена: _______________________________________________________________________________________________________

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена. 

Број протокола: ________________

Печат овлашћене 
ветеринарске 
организације

Датум: _____/______ 2018. године
Потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима 
и ставити факсимил)Мјесто: _______________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 20. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Овлашћена вете-
ринарска органи-
зација

Назив:
Адреса: 
Телефон: 
Факс:   E-mail:
ЈИБ
Жиро 
рачун

На основу одредаба члана _______ Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села 
(“Службени гласник Републике Српске”, број ___/18), подносимо

ЗАХТЈЕВ
ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Назив спроведене мјере Врста животиња Број животиња Мјесец у којем је спроведена мјера
Лабораторијска дијагностика инфективне анемије 
копитара Коњ 2018. г.

Лабораторијска дијагностика инфективне анемије 
копитара Магарац 2018. г.

Уз овај захтјев достављамо (заокружити):
1. рачун,
2. фото-копије признаница о спроведеним мјерама обиљежавања и вађења крви код коња / магараца (копија признанице коју доста-

вљају ветеринарске организације за анализу крви),
3. резултате анализе – налазе.
Напомена: _______________________________________________________________________________________________________
Молимо вас да средства исплатите на наш жиро рачун наведен уз нашу адресу.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена. 

Број протокола: ________________

Печат овлашћене 
ветеринарске 
организације

Датум: _____/______ 2018. године
Потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима 
и ставити факсимил)Мјесто: _______________________
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Агенција за аграрна плаћања

Образац 21.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

                                  ИД: ________                                         УПУТНИЦА                       Број: ___________          Датум: ___________

Подносилац:                                           Назив:                                                         Општина:                                              Мјесто:
Лабораторија:                         Намјена:                          Поријекло:                                        Животиња:                                     Тип:

Р. 
бр. 
xxx

Број еп-
рувете

Испитује 
се на бо-
лест

Који 
пут

Подаци о животињи Власник Имање Опис

ИД Име Пол Стар ИД ИД Напомена

Страна ____ од укупно страна ____.
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним 
словима и ставити факсимил – печат)

Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 23.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Јавна установа 
Ветеринарски ин-
ститут Републике 
Српске “Др Васо 
Бутозан”

Назив:
Адреса:
Телефон:
Факс:
ЈИБ
Жиро 
рачун

На основу одредаба члана ___ Правилника о условима и начину остваривања подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, број ___/18), подносимо

И З В Ј ЕШТА Ј
О СПРОВОДЕНИМ ТЕРЕНСКИМ ЕПИЗООТИОЛОШКИМ ИСПИТИВАЊИМА, ЕПИЗООТИОЛОШКИМ СТУДИЈАМА, ИЗРАЂЕ-
НИМ АНАЛИЗАМА РИЗИКА И ПРИЈЕДЛОЗИМА СПРЕЧАВАЊА, СУЗБИЈАЊА И ИСКОРЈЕЊИВАЊА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

ЖИВОТИЊА И ЗООНОЗА И СПЕЦИФИКАЦИЈИ ТРОШКОВА
Овај институт је у мјесецу ______________ 2018. године спровео активности према табели:

Врста активности
(теренско испитивање, епизоотиолошка сту-

дија, анализа ризика или приједлог спречавања, 
сузбијања и искорјењивања заразних болести 

животиња и зооноза)

Датум активности Насељено мјесто / општина Број и датум 
извјештаја / документа

Спецификација трошкова

Мјесто: М. П.
Датум: Потпис директора Института

(обавезно уписати име и презиме штампаним 
словима и ставити факсимил)
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 24.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив:
Адреса:
Телефон:
Факс:
ЈИБ
Жиро 
рачун

На основу одредаба члана ___ Правилника о условима и начину остваривања подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, број ___/18), подносимо

З АХ Т Ј Е В
ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ХИТНУ ДОСТАВУ УЗОРАКА ДО ОВЛАШЋЕНЕ 

ВЕТЕРИНАРСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Датум доставе Насељено мјесто и општина из 
које су достављени узорци

Лабораторија до које су достављени 
узорци Број узорака Број  пређених кило-

метара

Укупан број  пређених километара:
Уз овај захтјев достављамо:
- копије Упутнице за хитну доставу узорака до овлашћене ветеринарске лабораторије,
- копије записника ветеринарског инспектора.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена. 

Мјесто: М. П.

Датум:
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима 
и ставити факсимил)

Република Српска
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 24а.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

УПУТНИЦА
ЗА ХИТНУ ДОСТАВУ УЗОРАКА ДО ОВЛАШЋЕНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ КОЈУ ФИНАНСИРА АГЕНЦИЈА ЗА 

АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

Подаци о власнику 
или држаоцу жи-
вотиње*

Име и презиме или назив: Адреса власника, односно држаоца животиње:
Број личне карте власника, 
држаоца или овлашћеног 
представника власника
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П
од
ац
и 
о 
уз
ор
ци
ма

Мјесто узорковања:

Редни број 
узорка

Врста узорка (цијели леш, 
побачени плод, серум и 

сл.)
Врста 

животиње
Пол 

животиње
Идентификациона 
ознака животиње

Лабораторијска анализа 
која се захтијева

*Није примјењиво за животиње које нису имале власника, односно држаоца (нпр. дивљач, пси луталице и сл.).
ПОДАЦИ О УКУПНОМ БРОЈУ УЗОРАКА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ

Подаци о узорковању и 
достави

Мјесто 
узорковања Датум узорковања Број узорака

Лабораторија у коју 
се узорци доста-

вљају
Број пређених километара

Напомена ветеринара

Име и презиме власника, 
односно држаоца жи-
вотиње/животиња или 
овлашћеног ветеринар-
ског инспектора и своје-
ручни потпис

Име и презиме лица из овлашћене 
ветеринарске лабораторије које је 
преузело узорке, својеручни пот-
пис и печат лабораторије

Печат 
овлашћене 

ветеринарске 
организације

Својеручни потпис овлашћеног 
ветеринара (обавезно уписати 
име и презиме штампаним 
словима и ставити факсимил – 
печат)

НАПОМЕНА:
Упутница се може издати само за једно или више грла једног власника!
Упутница се штампа у четири примјерка: власнику, овлашћеној ветеринарској лабораторији, Агенцији за аграрна плаћања и ветери-
нарској организацији за евиденцију.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25а.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И ПРOДАТО ВОЋЕ

Напомена: Овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: d.amulic@mps.
vladars.net.

Назив откупљивача / организатора откупа:
ЈИБ: Овлашћено лице:

Сједиште: Презиме и 
име:

Е-mail: ЈМБ:
Телефон: Телефон:

Редни 
бр. ЈИБ / ЈМБ Презиме и име 

произвођача Адреса Општина 
Врста от-
купљених 
производа 

Површи-
на усјева 
/ засада 

(ha)

Количина 
откупље-
них про-
извода 

(kg)

Цијена 
(КМ)

Вриједност 
(КМ)

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
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6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.
15.
16.
17.
      Укупно:

Датум: 2018. године М. П. Потпис:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25б.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЋА – ВЛАСТИТА ПРОИЗВОДЊА
Напомена: Овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: d.amulic@mps.

vladars.net.

Назив произвођача:
ЈИБ Овлашћено лице:

Сједиште: Презиме и 
име:

Е-mail: ЈМБ:
Телефон: Телефон:

Редни 
бр.

 Врста про-
извода

Произведена 
количина

(kg) 

Прерађена 
количина

(kg)

Интерни доку-
мент за прерађе-
не количине

(број)

Рачун за продате 
количине

(број)

Количина 
продатих про-

извода
(kg)

Цијена 
(КМ)

Вриједност 
(КМ)

1.      
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
     Укупно:

Датум: 2018. године М. П. Потпис:
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25в.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И ПРOДАТО ПОВРЋЕ 
Напомена: Овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: d.amulic@mps.

vladars.net.

Назив откупљивача / организатора откупа:

ЈИБ: Овлашћено лице:

Сједиште: Презиме 
и име:

Е-mail: ЈМБ:

Телефон: Телефон:

Редни 
бр. ЈИБ/ЈМБ Презиме и име

произвођача Адреса Општина 
Врста от-
купљених 
производа 

Површина 
усјева/
засада

(ha)

Количина 
откупље-
них про-
извода

(kg)

Цијена
(КМ)

Вриједност
(КМ)

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.

15.

16.

17.

      Укупно:

Датум: 2018. године М. П. Потпис:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25г.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОВРЋА – ВЛАСТИТА ПРОИЗВОДЊА 

Напомена: Овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: d.amulic@mps.
vladars.net.

Назив откупљивача / организатора откупа:

ЈИБ: Овлашћено лице:

Сједиште: Презиме 
и име:

Е-mail: ЈМБ:

Телефон: Телефон:
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Редни 
бр.

Врста 
производа

Произведена 
количина

(kg) 

Прерађена 
количина

(kg)

Интерни документ за 
прерађене количине

(број)

Рачун за продате 
количине

(број)

Количина 
продатих 
производа

(kg)

Цијена 
(КМ)

Вријед-
ност 
(КМ)

1.      
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
     Укупно:

Датум:                                        2018. године М. П. Потпис:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25д.

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, телефон: 051/338-549,  факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА ГЉИВА – ВЛАСТИТА ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА
Напомена: Овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: n.bozic@mps.

vladars.net.

Назив произвођача:
ЈИБ Овлашћено лице:

Сједиште Презиме и име
Е-mail ЈМБ

Телефон Телефон

Ред-
ни 
бр.

 Врста производа
Произведена 
количина

(kg) 
Документ

(врста и број)
Датум на 
документу

Количина продатих 
производа

(kg)
Цијена 
(КМ)

Вриједност 
(КМ)

1.      
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       

 Укупно

Датум: /2018. М. П.

Потпис подносиоца 
захтјева (за правна 
лица обавезан је печат 
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25ђ.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЕЉДЕ, ЉЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА

Ред.
бр. ЈМБ/ЈИБ Презиме и име Биљна врста Засијана површина 

(hа)
Количина продатог 

биља 
(kg)

Продајна цијена 
(КМ/kg)

            
     
     
     
     
     

 Укупно:

М. П.

Овлашћено лице
Датум:       2018. године

Потпис подносиоца захтјева:
(за правна лица обавезан је печат)

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Ова верзија Обрасца важи од 
28.9.2015. 

Образац 26. 

Редни бр. пријаве:

ЈМБ/ЈИБ
БПГ
Презиме и име / назив правног лица
Адреса пребивалишта / сједиште правног лица
Општина
Телефон
Назив банке
Број рачуна

ЗАХТЈЕВ
за подстицај за производњу меркантилне пшенице у 2018. години

Ради остваривања права на регресирање репроматеријала за производњу меркантилне пшенице, под пуном материјалном и кривич-
ном одговорношћу пријављујем да сам у јесен 2017. године, на обрадивом земљишту, које је уписано као начин коришћења у Регистар 
пољопривредних газдинстава, засијао/-ла укупну површину под меркантилном пшеницом од:

(ha) Словима:                (хектара)
Напомена: минимална укупна сјетвена 
површина 1,5 ha

Уз Захтјев прилажем укупно: __________ (словима: __________________) фискалних рачуна (исјечака) као доказ о укупним утроше-
ним количинама репроматеријала:

Врста репроматеријала Утрошена количина у килограмима
Декларисано сјеме пшенице (kg)

Напомена: минимална сјетвена норма = 170 kg/ha

Датум 2 0 1 8. Потпис подносиоца Захтјева:
(за правна лица
обавезан је печат)

Потпис надлежног службеника који је запримио Захтјев: Захтјев није потребно овјеравати!

Напомена:  
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој 
сјетви 2017. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2.  Обрадиво земљиште чине катастарске културе:  ораница/њива,  башта/врт,  ливада,  воћњак, виноград.
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 26а.

Редни бр. пријаве:

ЈМБ/ЈИБ
БПГ
Презиме и име / назив правног лица
Адреса пребивалишта / сједиште правног лица
Општина
Телефон
Назив банке
Број рачуна

ЗАХТЈЕВ
за подстицај за производњу меркантилне соје у 2018. години

Ради остваривања права на регресирање репроматеријала за производњу меркантилне соје, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу пријављујем да сам у прољеће 2018. године, на обрадивом земљишту, које је уписано као начин коришћења у Регистар 
пољопривредних газдинстава, засијао/-ла укупну површину под меркантилном сојом од:

(ha) Словима:                (хектара)
Напомена: минимална укупна сјетвена 
површина 1,5 ha

Уз Захтјев прилажем укупно: __________(словима:__________________) фискалних рачуна (исјечака) као доказ о укупним утроше-
ним количинама репроматеријала:

Врста репроматеријала Утрошена количина у килограмима
Декларисано сјеме соје (kg)

Напомена: минимална сјетвена норма = 100 kg/ha

Датум 2 0 1 8. Потпис подносиоца Захтјева:
(за правна лица
обавезан је печат)

Потпис надлежног службеника који је запримио Захтјев: Захтјев није потребно овјеравати!

Напомена:  
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном сојом у прољећној 
сјетви 2018. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2. Обрадиво земљиште чине катастарске културе:  ораница/њива,  башта/врт,  ливада,  воћњак, виноград.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 27.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
Личне податке попуњава корисник

ЈМБ/ЈИБ Попуњава надлежни службеник 
општине/града

Презиме и име носиоца газдин-
ства/назив пословног субјекта

ИД ред. број:
Број Захтјева:
Датум издавања:     /     / 2018.

Адреса 

Општина Потпис службеника:

Телефон
Фиксни __________________________

Мобилни

Датум 2 0 1 7 Печат општине/града
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ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ДИЗЕЛ-ГОРИВО ЗА ПРОЉЕЋНЕ И ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ 

Ради остваривања права на регрес за дизел-гориво употријебљено у пољопривредној производњи на земљишту за које је уписан 
начин коришћења у Регистар пољопривредних газдинстава, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, подносим Захтјев за 
остваривање права на регрес за дизел-гориво, које ћу употријебити за прољећне и јесење радове у 2018. години, од 30. марта до 15. но-
вембра 2018. године:

Количина дизел-горива Литара Регрес 
за дизел-гориво износи 0,60 КМ по литру 
за колико се умањује малопродајна цијена.

За све биљне културе (норма 100  l/ha) 
Укупно дизел-горива
Укупно словима:

литара.
Уз Захтјев за остваривање права на регрес за дизел-гориво, прилажем неовјерену копију личне карте, односно за пословне субјекте 

– неовјерену копију потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ) и фискалне рачуне – фискалне исјечке, који су на полеђини своје-
ручно потписани/овјерени.

Напомена: Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена. 

ПОПУЊАВА ОВЛАШЋЕНИ ПРОДАВАЦ:

Назив овлашћеног дистрибутера:

Назив и локација бензинске станице:

Име и презиме продавца:

Потпис продавца и печат:

Напомена: За кориснике – пословне субјекте, осим потписа, обаве-
зна је овјера печатом.

Потпис подносиоца Захтјева – корисника
____________________________________

(печат за кориснике пословне субјекте)

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 28.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРЕМИЈЕ ЗА ОТКУПЉЕНУ МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ РОД 2018. ГОДИНЕ
Напомена: Овај образац је обавезно доставити у електронској и у писаној форми.

Назив откупљивача 
меркантилне пшенице род 

2018. године:

 Овлашћено 
лице

ЈИБ: (презиме и 
име):

Сједиште: ЈМБ:
Телефон: Телефон:  

Р. бр. ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / 
назив корисника 

премије
Адреса Општина

Број от-
купног 
листа

Нето количина 
откупљене мер-

кантилне пшенице 
род 2018. године 

(kg)

Цијена по којој 
је меркантилна 
пшеница род 
2018. године 

откупљена (КМ)

Износ који је ис-
плаћен за откупљену 
количину меркан-
тилне пшенице род 
2018. године (KM) 

        
        
        
        
        

Укупно: 

Мјесто:  __________________________________                                       М. П.                                              Потпис овлашћеног лица:
Датум: _______________________________2018. године.     ___________________________
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Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 29. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

Ред-
ни 
бр.

ЈИБ 
Корисник 
новчаног 
подстицаја

Биљна 
врста Сорта

Кате-
гор. 
сјеме-
на

Произвед. 
натурално 
сјеме 
(kg)

До-
рађено 
сјеме
 (kg)

Про-
дато/
за-
сија-
но 

(kg)

Про-
дајна 
ције-
на 

(КМ/
kg)

Вријед-
ност 
(КМ)

       
       
       
       
       

Укупно: 

М. П.
Потпис овлашћеног лица:

Датум: __________________ 2018. године

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 30.

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051/338-549, факс 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Спецификација обрачуна премије за расадничку производњу 
Напомена: Овај образац је обавезно попунити и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: aaprs@mps.vladars.net.

Редни бр. Број фактуре Датум фактуре Биљна врста Број произведених 
садница (ком.)

Број продатих 
садница (ком.)

Вриједност продатих 
садница
 (КМ)

1     
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8      
9      
10
11
12
13

УКУПНО:

М. П.
Потпис овлашћеног лица:

Датум: __________________ 2018. године

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 31.

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, телефон: 051/338-549,  факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА ДУВАН

Ред-
ни 
бр.

Име и пре-
зиме про-
извођача

ЈМБ/
ЈИБ 
про-

извођа-
ча

БПГ Адреса Општина Дуван 
– тип

Прија-
вљена 
површи-
на РПГ

Коли-
чина 
пре-
датог 
дувана 

(kg)

От-
купна 
цијена 
(КМ/
kg)

Вријед-
ност
(КМ)

Бројеви 
откупног 
блока / 
фактура

Број 
струка 
дувана

Број 
бала 
дувана
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М. П.
Потпис:

Датум:                               2018. године

Република Срп-
ска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 32.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ
ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ И ПРОДАТУ СОЈУ, УЉАНУ РЕПИЦУ И СУНЦОКРЕТ

Ред-
ни 
бр.

ЈМБ/ЈИБ за правна лица Корисник новчаног 
подстицаја

Биљна 
врста 

Засијана 
површина 

(hа)

Количина 
продатог 
биља 
(kg)

Продај-
на ције-
на (КМ/

kg)

Вриједност 
(КМ)

      
      
      
      
      

Датум: _____________________     М. П.                   Овлашћено лице:
________________________

                Потпис

Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 33.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
Ресор за пружање стручних услуга
Подручна јединица ____________

З АХ Т Ј Е В 
КОМЕРЦИЈАЛНОГ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА АНАЛИЗУ КОНТРОЛЕ ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЈМБ

Презиме и име Назив општине Назив катастар-
ске општине

Назив катастар-
ског среза:

Адреса 

Општина

Телефон

Датум 2 0 1 8.

Ред-
ни 
бр.

Број ПЛ/ЛН Број парцеле Површина 
за анализу

Претходна 
контрола *Разлог **Претходни 

усјев/засад Напомена
***Наредни 
планирани 

усјеви/засади

Основни Подброј Основни Подброј (m²) Датум Гдје 1–5 1–4 Старост 
година 1–4

* Разлог вршења контроле плодности: 1. заснивање усјева / вишегодишњег засада, 2. симптоми поремећаја у развоју усјева/засада, 3. 
умањен принос, 4. редовна контрола и 5. друго.

** Претходни усјев/засад или начин коришћења парцеле: 1. на парцели је воћњак, 2. на парцели је виноград, 3. на парцели је усјев, 
4. остало.

*** Наредни усјев/засад или начин коришћења парцеле: 1. на парцели је планиран воћњак, 2. на парцели је планиран виноград, 3. на 
парцели је планиран усјев, 4. остало.

Подносилац Захтјева: _____________________
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 34.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ

Назив задруге/удружења

Адреса 
Општина
Телефон

Датум 2 0 1 8.

ПОСЛОВНИ ПЛАН

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Назив 

Мјесто улагања
Опис планиране дјелатности
Правни облик организовања

Грана дјелатности

Намјена улагања

Циљ улагања

Потребна улагања

Извори средстава
Планирани број запослених
Ефекти улагања (економски и 
друштвени)

РАДНА БИОГРАФИЈА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ (ФИЗИЧКОГ ЛИЦА / ПРАВНОГ ЛИЦА)

ОПИС ПРОИЗВОДА/УСЛУГА 

Предности производа/услуга у односу на исте или сличне производе/услуге које су присутне на тржишту:

Могућност проширења асортимана у будућем периоду:

АНАЛИЗА КУПАЦА/КОРИСНИКА ПРОИЗВОДА/УСЛУГА

Редни бр. Постојећи и потенцијални корисници производа/услуга
1.
2.
3.
4.
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НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦИЈЕНА ПРОИЗВОДА

ДИСТРИБУЦИЈА ПРОИЗВОДА ДО КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА (МЕТОДЕ ПРОДАЈЕ)

ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ (ЦИЉ, МЕТОДЕ ПРОМОЦИЈЕ, БУЏЕТ ПРОМОЦИЈЕ)

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Локација пословног објекта

Пословни простор
(заокружити)

1. Власништво 
2. Закуп
3. Куповина

Површина пословног објекта
Опис
пословног објекта

Опремљеност

Потребна адаптација

Напомена
ПОТРЕБНА ОПРЕМА

Редни бр. Опрема / техничке карактеристике Количина Вриједност
Обезбијеђеност

(+, -)
1.
2.
3.
4.

ФАЗЕ ПРОИЗВОДНОГ / УСЛУЖНОГ ПРОЦЕСА

СТРУКТУРА И КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОТРЕБНИХ РАДНИКА ПО РАДНИМ МЈЕСТИМА

Редни бр. Радно мјесто Степен стручне спреме Квалификација Број запослених

1.
2.
3.
4.

ПРЕДРАЧУНСКА ВРИЈЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПВИ)

Редни бр. Назив улагања Јединица мјере Количина Вриједност
Обезбијеђеност

(+, -)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Укупно
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ПЛАН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА

Извори финансирања Обезбијеђена средства (у КМ) Необезбијеђена средства (у 
КМ) Укупно % учешћа

Сопствена средства

Кредити
Остали 
извори

Укупно
ПРОЦЈЕНА УКУПНИХ ГОДИШЊИХ ПРИХОДА

Редни бр. Назив улагања Јединица мјере Количина Јединична цијена у 
КМ Годишњи приход

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Укупно
ПРОЦЈЕНА УКУПНИХ ГОДИШЊИХ РАСХОДА

Редни бр. Назив расхода Јединица мјере Количина Јединична цијена у 
КМ Годишњи расход

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Укупно
ЕКОНОМСКА ОЦЈЕНА БИЗНИСА

БРУТО ДОБИТ (БД) = УКУПНИ ПРИХОДИ – УКУПНИ РАСХОДИ 

................................................................................................................

НЕТО ДОБИТ (НД) = БРУТО ДОБИТ – ПОРЕЗ НА ДОБИТ (10% од бруто добити) 

................................................................................................................

                                                                    
                                                                              УКУПНИ ПРИХОДИ

КОЕФИЦИЈЕНТ ЕКОНОМИЧНОСТИ (КЕ) = ------------------------------- 
                                                                                УКУПНИ РАСХОДИ 

................................................................................................................

                                                     НЕТО ДОБИТ
СТОПА АКУМУЛАТИВНОСТИ (СА) = --------------------------------- · 100

                                                           ПРЕДРАЧУНСКА ВРИЈЕДНОСТ 
                                                         ИНВЕСТИЦИЈА 

                                                               ПРЕДРАЧУНСКА ВРИЈЕДНОСТ 
                                                          ИНВЕСТИЦИЈА 

ВРИЈЕМЕ ВРАЋАЊА УЛАГАЊА (ВВУ) = ----------------------------------- · 100
                                                  (у годинама)                                                                  НЕТО ДОБИТ 

................................................................................................................
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ЗАКЉУЧНА ОЦЈЕНА ПЛАНА

М. П.
Овлашћено лице

Потпис

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 35.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ИЗВЈЕШТАЈ 
О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ 

Кратак извјештај о реализацији:

Докази о намјенском утрошку средстава
(рачун, окончана ситуација, фискални рачун, извод или уплатница)

Редни бр. Број рачуна / окончана ситуација Износ (КМ) Доказ о уплати (ДА/НЕ)

Укупно:

М. П. Корисник / одговорно лице:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 36.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ

Назив задруге/удружења

Адреса 

Општина

Телефон

Датум 2 0 1 8.

ПРОЈЕКАТ ПРИМИЈЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИМИЈЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

Институција истраживач Институција савјетодавства Пољопривредно газдинство
Назив институције/субјекта
Правни облик организовања
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Координатор пројекта испред ин-
ституције/субјекта
Одговорно лице испред институ-
ције/субјекта
Потпис
Вријеме, датум

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Назив пројекта

Мјесто примјене
Кратак опис планираног истраживања
Област истраживања
Циљ примијењеног истраживања

Потребна улагања

Извори средстава
Ефекти улагања (економски и 
друштвени)

РЕФЕРЕНЦЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ (НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА)

ОПИС ПРИМИЈЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

ИНОВАТИВНОСТ ПРИМИЈЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

ОЧЕКИВАНИ УТИЦАЈ ПРИМИЈЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА НА ПРОИЗВОДНИ РЕЗУЛТАТ

ОПИС МЕТОДОЛОГИЈЕ КОЈА ЋЕ СЕ ПРИМИЈЕНИТИ У ИСТРАЖИВАЊУ

ОБАВЕЗЕ ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

ФАЗЕ ПРОЦЕСА ИСТРАЖИВАЊА

ОПИС ТРОШКОВА ИСТРАЖИВАЊА

ПОТРЕБНА ОПРЕМА

Редни бр. Опрема / техничке карактеристике Количина Вриједност
Обезбијеђеност

(+, -)
1.
2.
3.
4.
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ПРЕДРАЧУНСКА ВРИЈЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПВИ)

Редни бр. Назив улагања Јединица мјере Количина Вриједност
Обезбијеђеност

(+, -)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Укупно
ПЛАН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА

Извори финансирања Обезбијеђена средства (у КМ) Необезбијеђена средства (у 
КМ) Укупно % учешћа

Сопствена средства
Кредити
Остали 
извори
Укупно

ЗАКЉУЧНА ОЦЈЕНА ПЛАНА

М. П.
Овлашћено лице

Потпис

Спецификација број 1.
Спецификација општина брдско-планинског, планинског и медитеранско-планинског рејона у Републици Српској

I - БРДСКО-ПЛАНИНСКИ РЕЈОН II - ПЛАНИНСКИ РЕЈОН III - МЕДИТЕРАНСКО-ПЛАНИНСКИ  РЕЈОН
1. Крупа на Уни 1. Билећа 1. Источни Мостар
2. Челинац 2. Петровац 2. Требиње
3. Источна Илиџа 3. Чајниче 3. Берковићи
4. Источно Ново Сарајево 4. Фоча 4. Љубиње 
5. Оштра Лука 5. Гацко
6. Теслић 6. Ново Горажде
7. Власеница 7. Хан Пијесак
8. Котор Варош 8. Језеро

9. Калиновик
10. Рибник
11. Купрес
12. Мркоњић Град
13. Невесиње
14. Пале
15. Рогатица
16. Рудо
17. Источни Стари Град
18. Кнежево
19. Соколац
20. Сребреница
21. Осмаци
22. Милићи
23. Шековићи
24. Шипово
25. Трново
26. Источни  Дрвар
27. Вишеград
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Спецификација број 2.

Спецификација износа подстицајних средстава за спроведене мјере дијагностике нарочито опасних заразних болести животиња и 
зооноза у 2018. години и анализа млијека и производа од млијека 

1) болест лудих крава (БСЕ) за говеда из домаће производње 107,64 KM
2) бруцелоза 4 КМ
3) потврдни тест за бруцелозу – РВК 19,89 КМ
4) листериоза 30 КМ
5) болест квргаве коже 88,36 КМ
6) хламидиоза 17,55 КМ
7) кампилобактериоза 35,10 КМ
8) лептоспироза 24,50 КМ
9) туберкулоза 29,25 КМ
10) ензоотска леукоза говеда 7,02 КМ
11) бјеснило 117 КМ
12) Аујецкијева болест 29,25 КМ
13) класична куга свиња 70,20 КМ
14) антракс 58,50 КМ
15) кју грозница 10,53 КМ
16) потврдни тест кју грознице – РВК 26,32 КМ
17) авијарна инфлуенца 100 КМ
18) салмонелоза 35,10 КМ
19) инфективни бовини ринотрахеитис – ИБР 10,80 КМ
20) инфективна анемија копитара – ИАК 23,40 КМ
21) говеђа вирусна дијереја – БВД 9,36 КМ
22) паратуберкулоза 9,36 КМ
23) америчка куга пчелињег легла 11,50 КМ
24) превентивно откривање америчке куге пчелињег легла 20 КМ
25) афричка куга свиња (детекција антитијела) 17,55 КМ
26) афричка куга свиња (детекција антигена – ЕЛИСА) 30,42 КМ
27) афричка куга свиња (ланчана реакција полимеразе) 70 КМ
28) афричка куга свиња (имунохистохемија) 70 KM
29) параинфлуенца говеда 14,04 КМ
30) грозница западног Нила 38,61 КМ
31) вирусни артритис коња 20 КМ
32) болест плавог језика 11,70 КМ
33) испитивање сировог млијека 9,36 КМ
34) микробиологија хране (три параметра и више параметара) 64,35 КМ
35) микробиологија хране (два параметра) 52,65 КМ
36) арсен у млијеку и производима од млијека 46,80 КМ
37) listeriа monocytogenes  у млијеку и производима од млијека 35,10 КМ
38) антибиотици у млијеку и производима од млијека 58,50 КМ
39) олово  у млијеку и производима од млијека 46,80 КМ
40) масти у млијеку и производима од млијека 11,70 КМ
41) израчунавање садржаја воде у безмасној сувој материји сира 5,85 КМ
42) израчунавање млијечне масти у сувој материји сира 5,85 КМ
43) вода и сува материја 17,55 КМ
44) протеини у млијеку и производима од млијека 35,10 КМ
45) слање узорака*(процедура LP15) 70,20 КМ
46) лактоза у млијеку и производима од млијека 46,80 КМ

Спецификација број 3.
Максимални прихватљиви принос по хектару за обрачун подстицаја (kg)

РЕДНИ БРОЈ ВРСТА МАКСИМАЛНИ ПРИХВАТЉИВИ ПРИНОС ПО ХЕКТАРУ (КГ)
ВОЋЕ

1 малина 35.000
2 купина 45.000
3 јабука 100.000
4 крушка 50.000
5 грожђе 20.000
6 шљива 60.000
7 бресква 40.000
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8 јагода 50.000
9 вишња 40.000
10 нектарина 40.000
11 трешња 20.000

ПОВРЋЕ
12 краставац 100.000
13 паприка 70.000
14 парадајз 80.000
15 кромпир 80.000
16 црвени лук 60.000
17 мрква 60.000
18 цвекла 40.000
19 бијели лук 15.000
20 купус 80.000
21 лубеница 80.000
22 диња 40.000
23 повртна тиква 40.000
24 мускатна тиква 40.000
25 патлиџан 40.000

ХЕЉДА И ЉЕКОБИЉЕ
26 хељда 3.500
27 камилица 4.500
28 невен 2.500
29 лаванда 6.000
30 жалфија 6.000
31 вријесак 6.000
32 тимијан 6.000
33 милодух 6.000
34 смиље 8.000
35 босиљак 3.000
36 нана 6.000
37 рузмарин 5.000
38 ловор 6.000
39 мускатна салвија 6.000
40 пчелиња љубица 6.000

ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ
41 меркантилна уљана репица 3.500
42 меркантилна соја 3.500
43 меркантилни сунцокрет 2.500
44 дуван типа вирџинија 3.000
45 дуван типа берлеј 3.000
46 бундева голица 40.000

488
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске” бр. (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
121/12, 15/16 и 57/16), члана 9. став 3. Закона о пореском 
савјетовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 
17/08) и члана 7. став 1. Правилника о начину и условима 
за стицање звања пореског савјетника (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 15/18), министар  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА 

СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ПОРЕСКОГ САВЈЕТНИКА

1. Именује се Комисија за полагање испита за стицање 
звања пореског савјетника (у даљем тексту: Комисија), у 
сљедећем саставу:

1) мр Далибор Томаш - предсједник Комисије,
2) Миле Баника - стални члан,
3) Слободанка Поповић - стални члан,

4) Мирослав Бркић - стални члан,
5) Јово Радукић - стални члан.
2. Као замјеници чланова Комисије именују се:
1) Драган Зорић - замјеник члана,
2) Сара Савановић - замјеник члана.
3. Комисија спроводи поступак полагања испита за сти-

цање звања пореског савјетника из области како слиједи:
1) Слободанка Поповић, управни поступак и порески 

поступак,
2) Јово Радукић, основи пореског система и пореске 

политике,
3) Мирослав Бркић, основи рачуноводства и ревизије,
4) Миле Баника, привредно право,
5) мр Далибор Томаш, јавне финансије и финансијско 

право.
Замјеници чланова Комисије из тачке 2. овог рјешења 

испитивачи су за све испитне области и замјењују све стал-
не чланове Комисије.
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4. Комисија се именује на период од четири године.
5. Задатак Комисије је да спроводи поступак полагања 

испита за пореског савјетника у складу са Законом о поре-
ском савјетовању (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 17/08) и Правилником о начину и условима за стицање 
звања пореског савјетника (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 15/18).

6. Комисија доноси пословник о раду у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу Рјешења.

7. За секретара Комисије именује се Жарко Кукић.
8. Секретар Комисије именује се на период од четири 

године са задатком обављања свих административно-прав-
них послова за потребе Комисије за полагање испита за 
стицање звања пореског савјетника у складу са Законом о 
пореском савјетовању и Правилником о начину и условима 
за стицање звања пореског савјетника.

9. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/111-75/18
13. марта 2018. године Министар,
Бањалука Др Зоран Тегелтија, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На основу одредби члана 23. тачка 5. и члана 53. Зако-
на о електричној енергији (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. ст. 1. и 2. 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. став 
1. тачка 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г) и 
члана 43. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 59/10) и члана 21. став 1. Правилника 
о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 39/10 и 65/13), одлучујући по Захтјеву привредног 
друштва Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. Требиње - 
ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале за издавање дозволе 
за обављање дјелатности производње електричне енергије 
у Малој хидроелектрани “Месићи - Нова” на ријеци Пра-
чи, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, 
на 72. редовној сједници, одржаној 2.3.2018. године у Тре-
бињу,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У МАЛОЈ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ “МЕСИЋИ - НОВА”

1. Усваја се Захтјев привредног друштва Мјешовити 
холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Електродистрибу-
ција” а.д. Пале за издавање дозволе за обављање дјелат-
ности производње електричне енергије у Малој хидро-
електрани “Месићи - Нова” на ријеци Прачи.

2. Дозвола за обављање дјелатности производње 
електричне енергије из тачке 1. диспозитива овог рјешења 
издаје се на период важења од 10 година, почевши од 
3.3.2018. године.

3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за оба-
вљање дјелатности производње електричне енергије и 
Услови дозволе за обављање дјелатности производње 
електричне енергије, регистарски број: 01-517-04-1/64-
1/18.

4. Koрисник Дозволе је обавезан плаћати регулатор-
ну накнаду у периоду важења Дозволе, у року и на начин 
утврђен посебним рјешењем о регулаторној накнади Регу-
латорне комисије за енергетику Републике Српске.

5. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске”, те на интернет страници и огласној та-
бли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л ож е њ е
Привредно друштво Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. 

Требиње - ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале (у даљем 
тексту: подносилац захтјева) поднијело је 5.12.2017. године 
Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија), на прописаном обра-
сцу, Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије у Малој хидроелектра-
ни “Месићи - Нова” на ријеци Прачи, инсталисане снаге 
4,8975 MW, под бројем: 04-6486/17, од 29.11.2017. године, 
а који је у Регулаторној комисији заведен 5.12.2017. године, 
под бројем: 01-517-1/17.

Подносилац захтјева је корисник Дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије, која је издата 
Рјешењем Регулаторне комисије, број: 01-401-16/15/Р-05-
77, од 3.3.2016. године, на период важења од двије године.

У поступку обраде поднесеног захтјева, у погледу ње-
гове комплетности, утврђено је да поднесени захтјев садр-
жи одређене недостатке, па је, у складу са чланом 13. Пра-
вилника о издавању дозвола - у даљем тексту: Правилник, 
од подносиоца захтјева затражено да отклони уочене недо-
статке и допуни Захтјев.

Након што је подносилац захтјева доставио тражену 
документацију и допунио Захтјев, Регулаторна комисија је 
7.2.2018. године обавијестила подносиоца о комплетности 
Захтјева и објавила обавјештење за јавност о поднесеном 
захтјеву на својој интернет страници, огласној табли и у 
дневним новинама, одредивши рок за достављање комента-
ра јавности, те су дате информације о подношењу захтјева 
за стицање статуса умјешача. До истека рока остављеног 
у обавјештењу за јавност, односно 13.2.2018. године, није 
било коментара на поднесени захтјев, нити је било подне-
сених захтјева за стицање статуса умјешача.

На основу одредбе члана 17. Правилника, Регулаторна 
комисија, на 70. редовној сједници, одржаној 16.2.2018. го-
дине, утврдила је Нацрт дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије и донијела закључак да се 
у поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе одржи 
општа расправа у Рогатици, 26.2.2018. године, ради разма-
трања услова дозволе и прибављања коментара на Нацрт 
дозволе од стране подносиоца захтјева и других заинте-
ресованих лица. Закључком о одржавању опште расправе 
одређено је да се коментари на Нацрт дозволе у писаној 
форми, као и захтјеви за стицање статуса умјешача, могу 
доставити до 26.2.2018. године. O одржавању опште ра-
справе, као и o роковима за доставу коментара на Нацрт 
дозволе и за подношење захтјева за стицање статуса умје-
шача, Регулаторна комисија је обавијестила подносиоца 
захтјева, те је објавила обавјештење за јавност у дневним 
новинама “Глас Српске” и на својој интернет страници.

Општa расправa одржана је у заказано вријеме и истој 
су, поред представника Регулаторне комисије, присуствова-
ли представници подносиоца захтјева. На општој распра-
ви представници подносиоца захтјева изјаснили су се да 
немају коментара, сугестија нити било каквих приједлога 
за измјену Нацрта дозволе. У остављеном року није било 
достављених коментара у писаној форми на Нацрт дозво-
ле, а није било ни поднијетих захтјева за стицање статуса 
умјешача.

Након одржане опште расправе, Приједлог дозволе са 
извјештајем са опште расправе достављен је подносиоцу 
захтјева и остављен му је рок до 1.3.2018. године за доста-
вљање коментара на ове акте. У остављеном року подно-
силац захтјева доставио je допис у коме је навео да нема 
примједби нити коментара на Приједлог дозволе.

Регулаторна комисија, на 72. редовној сједници, одржа-
ној 2.3.2018. године, размотрила је Приједлог рјешења о 
издавању дозволе, укључујући приједлог услова дозволе и 
извјештај са опште расправе, Захтјев за издавање дозволе 
поднијет на прописаном обрасцу ОБ.04.01., као и сву при-
ложену документацију према прописаном обрасцу захтјева 
за издавање дозволе и осталу достављену документацију 
у поступку, на основу чега је утврђено да су се испунили 
услови за усвајање Захтјева за издавање дозволе за оба-
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вљање дјелатности производње електричне енергије у Ма-
лој хидроелектрани “Месићи - Нова”, те је одлучено као у 
т. 1. и 3. диспозитива овог рјешења.

Имајући у виду одредбу члана 6. став 1. тачка а) Пра-
вилника, којом је прописано да се дозвола за обављање дје-
латности производње електричне енергије издаје на период 
до 30 година, одлучено је да се ова дозвола изда на период 
од 10 година, као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 24. став 1. Закона о енергетици (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 49/09), којом је прописано 
да се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, 
обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских субјеката, 
те члана 10. ст. 1. и 2. Правилника, којом је утврђено да се 
износ регулаторне накнаде утврђује посебним рјешењем о 
регулаторној накнади коју доноси Регулаторна комисија и 
да се иста плаћа током периода важења дозволе. Ова одлука 
доноси се на годишњем нивоу у складу са Методологијом 
за обрачун регулаторне накнаде (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, број 2/17), а на бази буџета Регулаторне ко-
мисије за енергетику Републике Српске, усвојеног од стра-
не Народне скупштине Републике Српске.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 20. став 3. Закона о енергетици и члану 21. став 5. 
Правилника.

Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона 
о енергетици, те чл. 5. и 15. Закона о управним спорови-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 
63/11).

Поука о правном лијеку
 Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може 

се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рје-
шења.

Број: 01-517-14/17/Р-72-55
2. марта 2018. године Предсједник,
Требиње Владислав Владичић, с.р.
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