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На осно ву чла на 6. став 3. За ко на о кон це си ја ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 5/02, 91/06 и 92/09)
и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 16. фебруара 2012. го -
ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УСЛО ВИ МА ЗА РАС ПИ СИ ВА ЊЕ ЈАВ НОГ ПО ЗИ ВА ЗА

ДО ДЈЕ ЛУ КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ МР КОГ УГЉА

И БЕН ТО НИ ТА НА ЛЕ ЖИ ШТУ “ЉЕ ШЉА НИ”, 

ОП ШТИ НА НО ВИ ГРАД

I

Овом од лу ком про пи су ју се усло ви за рас пи си ва ње и
спро во ђе ње јав ног по зи ва ра ди до дје ле кон це си је за ко ри -
шће ње мр ког угља и бен то ни та на ле жи шту “Ље шља ни”.
Ле жи ште је смје ште но сје ве ро и сточ но од Но вог Гра да на
под руч ји ма ко је по кри ва ју се ла Ље шља ни, Де ве та ци и Це -
ро ви ца. Под руч је Ље шља на на ко ме се ра ни је од ви ја ла под -
зем на екс пло а та ци ја угља је уда ље но 12 км од Но вог Гра да.

Зе мљи ште на ком ће се оба вља ти кон це си о на дје лат -
ност на ве де но је у По сје дов ном ли сту бр. 25/2 и зе мљи -
шнок њи жном из вад ку КО СП Ље шља ни, ЗК уло жак: 16 -
по сјед ник СО Но ви Град.

II

На ле жи шту из тач ке I oве од лу ке про ци је ње не ре зер ве
мр ког угља из но се око 20 ми ли о на то на, док про ци је ње не
ре зер ве бен то ни та из но се око 4,4 ми ли о на то на.

Пре ма Сту ди ји еко ном ске оправ да но сти до дје ле кон це -
си је за екс пло а та ци ју мр ког угља и бен то ни та на ле жи шту
“Ље шља ни” код Но вог Гра да про ци је ње на ври јед ност ин -
ве сти ци је из но си око 24 ми ли о на КМ, а оче ки ва ни го ди -
шњи бру то при ход је око 15 ми ли о на КМ.

Екс пло а ти са на ми не рал на си ро ви на ко ри сти ће се у
енер гет ске свр хе и ин ду стри ји.

III

Кон це си ја се до дје љу је на пе ри од до 30 го ди на, ра чу на -
ју ћи од да на пот пи си ва ња уго во ра о кон це си ји.

У рок кон це си је укљу чу је се ври је ме по треб но за оба -
вља ње при прем них рад њи и за вр ше так ин ве сти ци је.

IV

Кон це си о на на кна да утвр ђу је се као сли је ди:

- јед но крат на на кна да за пра во ко ри шће ња ми не рал не
си ро ви не у из но су од 225.000,00 КМ и

- на кна да за ко ри шће ње ми не рал не си ро ви не у из но су
од 4% од го ди шњег бру то при хо да.

V

Пра во уче шћа по јав ном по зи ву има ју сва прав на ли ца
у скла ду са За ко ном о кон це си ја ма, ко ја ис пу ња ва ју сље де -
ће усло ве:

- да су ре ги стро ва на код над ле жног су да или у дру гом
од го ва ра ју ћем ре ги стру,

- да има ју од го ва ра ју ћи бо ни тет за ре а ли за ци ју пред -
мет не кон це си је,

- да су обез би је ди ла вла сти та сред ства или из ја ву од го -
ва ра ју ће фи нан сиј ске ор га ни за ци је да ће их пра ти ти у фи -
нан си ра њу пред ме та кон це си је,

- да су тех нич ки, тех но ло шки и струч но оспо со бље на
за оба вља ње кон це си о не дје лат но сти.

Из бор нај по вољ ни је по ну де из вр ши ће се на осно ву
кри те ри јума утвр ђе них тен дер ском до ку мен та ци јом.

VI

Уче сни ци јав ног по зи ва на име обез бје ђе ња по ну де
упла ћу ју нов ча ни де по зит у из но су од 100.000,00 КМ на
од го ва ра ју ћи ра чун бу џе та.

VII

Кон це си о нар ће би ти оба ве зан да:

- осну је кон це си о но при вред но дру штво у ро ку од 60
да на од да на за кљу чи ва ња уго во ра о кон це си ји, у скла ду са
За ко ном о при вред ним дру штви ма и За ко ном о кон це си ја -
ма, оси м ако већ има осно ва но при вред но дру штво за оба -
вља ње кон це си о не дје лат но сти,

- ри је ши имо вин ско прав не од но се на не крет ни на ма
пред ви ђе ним за оба вља ње кон це си о не дје лат но сти,

- ини ци ра из мје ну Про стор ног пла на Ре пу бли ке Срп -
ске у свр ху по нов ног ак ти ви ра ња јам ске екс пло а та ци је
угља и бен то ни та на ле жи шту “Ље шља ни”,

- обез би је ди тр жи ште за про да ју ми не рал ног ре сур са
ко ји је пред мет кон це си је,

- при оба вља њу кон це си о не дје лат но сти обез бије ди
сред ства и нео п ход не усло ве за за шти ту жи вот не сре ди не и
ре кул ти ва ци ју зе мљи шта, у скла ду са ва же ћим про пи си ма,

- код из во ђе ња при прем них ра до ва, из град ње ру дар -
ских и дру гих обје ка та ко ји су пред мет кон це си је, као и
оба вља њу кон це си о не дје лат но сти за све ври је ме тра ја ња
кон це си је, под истим усло ви ма при о ри тет но ан га жу је до -
ма ће из во ђа че ра до ва и ко ри сти до ма ћу опре му и услу ге.
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VI II

Кон це си о нар за из вр ше ње пред ме та кон це си је обез бје -
ђу је сље де ће бан кар ске га ран ци је:

- га ран ци ју за до бро из вр ше ње по сла у из но су од 5% од
ври јед но сти ин ве сти ци је утвр ђе не Сту ди јом еко ном ске
оправ да но сти до дје ле кон це си је за екс пло а та ци ју мр ког
угља и бен то ни та на ле жи шту “Ље шља ни”, оп шти на Но ви
Град,

- га ран ци ју за ре кул ти ва ци ју у из но су од 5% тро го ди -
шњег укуп ног бру то при хо да ис ка за ног у Сту ди ји еко ном ске
оправ да но сти до дје ле кон це си је за екс пло а та ци ју мр ког
угља и бен то ни та на ле жи шту “Ље шља ни” код Но вог Гра да.

IX

Јав ни по зив за до дје лу кон це си је об ја ви ће се у “Слу -
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, днев ном ли сту “Фо -
кус” и на сај ту Ми ни стар ства ин ду стри је, енер ге ти ке и ру -
дар ства.

X

У јав ном по зи ву утвр ди ће се: на чин до ста вља ња по ну -
да, вр сте ис пра ва ко је се при ла жу као до каз о ис пу ње њу
усло ва, рок до ста вља ња по ну да и дру ги еле мен ти ве за ни за
пред мет ну кон це си ју.

XI

За ду жу је се Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства да рас пи ше јав ни по зив за дoдјелу кон це си је, за -
при ми по ну де и исте про сли је ди Ко ми си ји за кон це си је Ре -
пу бли ке Срп ске на да ље по сту па ње у скла ду са За ко ном о
кон це си ја ма.

XII

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-267/12 Предсједник
16. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 16. фебруара
2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ ИН ТЕ РЕ СА

I

Утвр ђу је се да је од оп штег ин те ре са из град ња објек та
бол ни це за кар ди о хи рур ги ју на под руч ју оп шти не Лак та -
ши, па се у ту свр ху мо же из вр ши ти пот пу на екс про при ја -
ци ја не крет ни на озна че них као:

- к.ч. бр. 215/1 “За лу жни ца”, ора ни ца у по вр ши ни од
1800 м²,

- к.ч. бр. 215/3 “Ма га цин”, дво ри ште у по вр ши ни од
1400 м²,

обје упи са не у зк. ул. бр. 8 к.о. Сла ти на Гор ња као оп ште -
на род на имо ви на са 1/1 ди је ла, пра во коришће ња Ме ди -
цин ског цен тра Ба ња Лу ка са 1/1 ди је ла, ко ји ма по но вом
пре мје ру од го ва ра пар це ла озна че на са к.ч. бр. 41, упи са на
у Пл. бр. 85 к.о. Сла ти на као по сјед др. св. кор. Ме ди цин -
ски цен тар Ба ња Сла ти на из Ба ње Лу ке;

- к.ч. бр. 204 “Шу ма ви ше Ки се ља ка”, шу ма у по вр ши -
ни од 24800 м²,

упи са на у зк. ул. бр. 8 к.о. Сла ти на Гор ња као оп ште на род -
на имо ви на са 1/1 ди је ла, пра во коришће ња Ме ди цин ског
цен тра Ба ња Лу ка са 1/1 ди је ла, ко јој по но вом пре мје ру
од го ва ра пар це ла озна че на са к.ч. бр. 205, упи са на у Пл. бр.
85 к.о. Сла ти на као по сјед др. св. кор. Ме ди цин ски цен тар
Ба ња Сла ти на из Ба ње Лу ке;

- к.ч. бр. 56/1 “Ис под Бо ри ка”, шу ма у по вр ши ни од
16360 м²,

- к.ч. бр. 56/2 “Бо рик”, шу ма у по вр ши ни од 15407 м²,

обје упи са не у зк. ул. бр. 38 к.о. Сла ти на Гор ња као су вла -
сни штво Дра ги ње Мо стић пок. Јо ве са 3/96 ди је ла, Зор ке
Мо стић пок. Јо ве са 3/96 ди је ла, Дан ке Ба бић рођ. Мо стић
са 3/96 ди је ла, Вељ ка Јан чи ки ћа си на Во ји сла ва са 87/384
ди је ла, Пре дра га Јан чи ки ћа си на Не на да са 87/384 ди је ла,
Ива на Јан чи ки ћа си на Јан ка са 87/384 ди је ла, Ца ре вић Ол -
ге са 87/768 ди је ла и Ра дој ке Ба бић са 87/768 ди је ла, ко -
јима по но вом пре мје ру од го ва ра пар це ла озна че на са к.ч.
бр. 235, упи са на у Пл. бр. 85 к.о. Сла ти на као по сјед др. св.
кор. Ме ди цин ски цен тар Ба ња Сла ти на из Ба ње Лу ке;

- к.ч. бр. 228/1 “Или џа”, парк у по вр ши ни од 38852 м²,

- к.ч. бр. 249/1 “Код ба ње”, не плод но зе мљи ште у по вр -
ши ни од 8920 м²,

- к.ч. бр. 230/1 “До по ште”, па шњак у по вр ши ни од
11215 м²,

- к.ч. бр. 228/27 “Или џа”, парк у по вр ши ни од 1078 м²,

- к.ч. бр. 231/1 “До по то ка”, шу ма у по вр ши ни од 3480 м²,

све упи са не у зк. ул. бр. 8 к.о. Сла ти на Гор ња као оп ште на -
род на имо ви на са 1/1 ди је ла, пра во коришће ња Ме ди цин -
ског цен тра Ба ња Лу ка са 1/1 ди је ла, ко ји ма по но вом пре -
мје ру од го ва ра пар це ла озна че на са к.ч. бр. 37/1, упи са на у
Пл. бр. 1298 к.о. Сла ти на као по сјед “Др Ми ро слав Зо то -
вић”, Сла тин ска 11, са 1/1 ди је ла;

- к.ч. бр. 228/16 (н.п. 37/3) “Њи ва ис под по ште”, њи ва у
по вр ши ни од 4080 м²,

- к.ч. бр. 226/1 (н.п. 38/1) “Не плод но Или џа бол ни ца”,
не плод но у по вр ши ни од 700 м²,

- к.ч. бр. 226/2 (н.п. 38/2) “Не плод но парк са спо ме ни -
ком”, не плод но у пов. од 3564 м²,

- к.ч. бр. 226/3 (н.п. 38/3) “Не плод но пут ше та ли ште” у
по вр ши ни од 632 м²,

- к.ч. бр. 224/1 (н.п. 38/5 и 38/7) “Бањ ски парк ис под па -
ви љо на”, парк у пов. од 6900 м²,

- к.ч. бр. 224/3 (н.п. 38/6) “Не плод но па ви љо ни”, не -
плод но у по вр ши ни од 1980 м²,

- к.ч. бр. 215/5 (н.п. 40) “Не плод но ку ћи ште”, не плод но
у по вр ши ни од 160 м²,

све упи са не у зк. ул. бр. 8 к.о. Сла ти на Гор ња као оп ште на -
род на имо ви на са 1/1 ди је ла, пра во коришће ња Ме ди цин -
ског цен тра Ба ња Лу ка са 1/1 ди је ла, а по ка та стар ском
опе ра ту упи са не у Пл. бр. 1298 к.о. Сла ти на као по сјед “Др
Ми ро слав Зо то вић”, Сла тин ска 11, са 1/1 ди је ла;

- к.ч. бр. 211/1 (н.п. 62) Еко ном ско-по слов ни обје кат и
дво ри ште, Спе ци јал на уста но ва за тра у ма то ло ги ју, ре ха би -
ли та ци ју и ре кре а ци ју, дво ри ште у по вр ши ни од 4999 м²,

- к.ч. бр. 211/20 (н.п. 63/55) “Ора ни ца За лу жни ца”, ора -
ни ца у по вр ши ни од 720 м²,

- к.ч. бр. 211/21 (н.п. 63/83) “Ора ни ца За лу жни ца”, ора -
ни ца у по вр ши ни од 720 м²,

- к.ч. бр. 211/23 (н.п. 63/89) “Ора ни ца За лу жни ца”, ора -
ни ца у по вр ши ни од 720 м²,

- к.ч. бр. 226/4 (н.п. 38/4) “Не плод но То пла на Или џа” у
по вр ши ни од 344 м²,

- к.ч. бр. 59/8 (н.п. 298/2) “Њи ва Це рик”, њи ва у по вр -
ши ни од 4288 м²,

- к.ч. бр. 61/3 (н.п. 307) “Дво ри ште са шко лом”, дво ри -
ште у по вр ши ни од 5970 м²,

- к.ч. бр. 304/1 (н.п. 398) “Ора ни ца Ра ди ња ча”, ора ни ца
у по вр ши ни од 9100 м²,

све упи са не у зк. ул. бр. 812 к.о. Сла ти на Гор ња као дру -
штве на сво ји на са 1/1 ди је ла, пра во рас по ла га ња За во да за
фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју “Др Ми ро слав Зо -
то вић” са 1/1 ди је ла, а по ка та стар ском опе ра ту упи са не у
Пл. бр. 1298 к.о. Сла ти на као по сјед “Др Ми ро слав Зо то -
вић”, Сла тин ска 11, са 1/1 ди је ла.

II

Ко ри сник екс про при ја ци је је Ре пу бли ка Срп ска.
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III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-276/12 Предсједник
16. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 10. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству породицe, омладинe
и спортa (ор га ни за ци о ни код 3710001) на План утро шка
сред ста ва, за пе ри од 1. јануар - 31. март 2012. го ди не, у
укуп ном из но су од 3.450,00 КМ.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке рас по ре ђу ју се на сље -
де ћи на чин:

- 415200 - те ку ћи грант за про је кат Ма ле 
олим пиј ске игре .............................................3.450,00 КМ.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
по ро ди це, омла ди не и спор та и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-291/12 Предсједник
10. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

430
На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 28. став 2. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
чла на 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 16. фе -
бруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПРА ВИЛ НИК О 
УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ

РАД НИХ МЈЕ СТА У МИ НИ СТАР СТВУ ТР ГО ВИ НЕ И 
ТУ РИ ЗМА

I

Да је се са гла сност на Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни -
за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста у Ми ни стар ству
тр го ви не и ту ри зма.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-298/12 Предсједник
16. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

431

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број

118/08), а у ве зи са чла ном 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) и чла ном 28. став 2. За ко на о
др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 16. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПРА ВИЛ НИК О 
УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ

РАД НИХ МЈЕ СТА У РЕ ПУ БЛИЧ КОМ ЗА ВО ДУ ЗА 
ГЕ О ЛО ШКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

I

Да је се са гла сност на Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни -
за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста у Ре пу блич ком за -
во ду за ге о ло шка ис тра жи ва ња.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-269/12 Предсједник
16. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

432

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 19. За ко на о си сте му јав них слу жби (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07) чла на 102.
став 1. тач ка д) За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу -
ра њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
134/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 16. фе -
бруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА АНЕКС ПЛА НА 
И ПРО ГРА МА РА ДА ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И 

ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 
ЗА 2012. ГО ДИ НУ

I

Вла да Ре пу бли ке Срп ске са гла сна је са Анек сом Пла на
и про гра ма ра да Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра -
ње Ре пу бли ке Срп ске за 2012. го ди ну.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-270/12 Предсједник
16. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

433

На осно ву чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 173. став 2. За ко на о пре мје ру и ка та стру
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 6/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
16. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ВИ СИ НИ НА КНА ДА ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПО ДА ТА КА 
И ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГА РЕ ПУ БЛИЧ КЕ УПРА ВЕ ЗА 
ГЕ О ДЕТ СКЕ И ИМО ВИН СКО-ПРАВ НЕ ПО СЛО ВЕ

I

Овом од лу ком утвр ђу је се ви си на на кна да за ко ри шће -
ње по да та ка и пру жа ња услу га Ре пу блич ке упра ве за ге о -
дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве.

II

Ви си на на кна де за ко ри шће ње по да та ка утвр ђу је се
сље де ћим из но си ма:

29.02.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 18 3



а) За ко ор ди на те, ко те и опис по ло жа ја ге о дет ских та -
ча ка - по јед ној тач ки:

1) астро ном ско-ге о дет ска, гра ви ме триј ска, три го но ме триј -
ска, ре фе рент на тач ка или тач ка по себ не град ске мре же:

- за ко ор ди на те................................................................7 КМ

- за ко ту ...........................................................................5 КМ

- за опис по ло жа ја ..........................................................5 КМ

2) по ли го но ме триј ска или ве зна тач ка:

- за ко ор ди на те................................................................5 КМ

- за ко ту ...........................................................................3 КМ

- за опис по ло жа ја ..........................................................3 КМ

3) по ли гон ска или ли ниј ска тач ка:

- за ко ор ди на те................................................................3 КМ

- за ко ту ...........................................................................2 КМ

- за опис по ло жа ја ..........................................................3 КМ

4) ре пер

- за ко ту ...........................................................................5 КМ

- за опис по ло жа ја ..........................................................3 КМ

5) тач ка гра ђе вин ске или ре гу ла ци о не ли ни је:

- за ко ор ди на те................................................................5 КМ

6) де таљ на тач ка:

- за ко ор ди на те................................................................1 КМ

б) За ко ри шће ње сер ви са СР ПОС-а утвр ђу је се на кна -
да, и то:

1) СР ПОС РТК - по зи ци о ни ра ње при мје ном ки не ма тич ке
ме то де:

- по за по че тој ми ну ти ...............................................0,20 КМ

- 10 ча со ва .....................................................................30 КМ

- 20 ча со ва .....................................................................50 КМ

- 50 ча со ва ...................................................................150 КМ

- па у шал - један мје сец ..............................................250 КМ

- па у шал - два мје се ца ...............................................350 КМ

- па у шал - три мје се ца ...............................................450 КМ

- па у шал - четири мје се ца .........................................550 КМ

- па у шал - пет мје се ци ...............................................650 КМ

- па у шал - шест мје се ци ............................................750 КМ

- па у шал - 12 мје се ци...............................................1000 КМ

2) СР ПОС ДГПС - по зи ци о ни ра ње при мје ном ди фе рен -
ци јал не ме то де:

- по за по че тој ми ну ти ...............................................0,15 КМ

- 10 ча со ва .....................................................................20 КМ

- 20 ча со ва .....................................................................40 КМ

- 50 ча со ва ...................................................................100 КМ

- па у шал - један мје сец ..............................................200 КМ

- па у шал - два мје се ца ...............................................300 КМ

- па у шал - три мје се ца ...............................................400 КМ

- па у шал - четири мје се ца .........................................500 КМ

- па у шал - пет мје се ци ...............................................600 КМ

- па у шал - шест мје се ци ............................................700 КМ

- па у шал - 12 мје се ци...............................................1000 КМ

3) СР ПОС РТК - на кнад на об ра да ин тер вал ис под 30 се -
кун ди по са ту ................................................................22 КМ

4) СР ПОС ДГПС - на кна дна об ра да ин тер вал од 30 се кун -
ди и ве ћи по са ту..........................................................13 КМ

5) СР ПОС РТК - ге не ри са ње и до ста вља ње RI NEX фај ло -
ва по са ту.......................................................................28 КМ

6) СР ПОС ДГПС - ге не ри са ње и до ста вља ње RI NEX фај -
ло ва по са ту...................................................................17 КМ

7) СР ПОС ДГПС - ге не ри са ње и до ста вља ње RI NEX фај -
ло ва по са ту...................................................................33 КМ

8) СР ПОС ДГПС - ге не ри са ње и до ста вља ње ар хи ви ра -
них RI NEX фај ло ва по са ту ........................................19 КМ

9) Ауто мат ска на кнад на об ра да:

- СР ПОС ГПС RI NEX 30 сец., пет пер ма нент них ста ни ца,
пре ци зне ефе ме ри де по са ту .......................................13 КМ

- СР ПОС ГПС RI NEX 30 сец. раз ли чи ти од 30 сец., до -
дат но по са ту...................................................................1 КМ

- СР ПОС ГПС RI NEX 30 сец., ви ше од пет пер ма нент них
ста ни ца, до дат но по са ту ...............................................1 КМ

- СР ПОС ГПС RI NEX бр зе или ул тра бр зе ефе ме ри де, до -
дат но по са ту...................................................................1 КМ

10) ком пле тан из вје штај о ко ри шће њу СР ПОС мре же по
за хтје ву ко ри сни ка на мје сеч ном ни воу.....................63 КМ

11) тран сфор ма ци ја ко ор ди на та web апли ка ци јом по ге о -
дет ској тач ки.................................................................13 КМ

12) про грам за тран сфор ма ци ју ко ор ди на та, 
на CD .............................................................................96 КМ

13) ви си на на кна де под б) ове тач ке од но си се на један
ГПС при јем ник

14) на кна да под б) ове тач ке ће се до 1. јануара 2013. го -
ди не на пла ћи ва ти у из но су од 20% од про пи са не на кна де

в) За ко пи је ге о дет ских пла но ва у ана лог ном об ли ку:

1) хо ри зон тал на пред ста ва за лист де та ља са ар хив ског
ори ги на ла:

- за раз мје ру 1:500 ........................................................53 КМ

- за раз мје ру 1:1000 и 1:1562,5 ...................................67 КМ

- за раз мје ру 1:2500 и 1:3125 ......................................87 КМ

- за раз мје ру 1:5000 и 1:6250 ......................................93 КМ

2) ви син ска пред ста ва за лист де та ља са ар хив ског ори ги -
на ла:

- за раз мје ру 1:500 ........................................................33 КМ

- за раз мје ру 1:1000......................................................43 КМ

- за раз мје ру 1:2500......................................................53 КМ

- за раз мје ру 1:5000......................................................60 КМ

3) хо ри зон тал на и ви син ска пред ста ва за лист де та ља са
ар хив ског ори ги на ла:

- за раз мје ру 1:500 ........................................................87 КМ

- за раз мје ру 1:1000 ....................................................110 КМ

- за раз мје ру 1:2500....................................................140 КМ

- за раз мје ру 1:5000....................................................153 КМ

4) хо ри зон тал на пред ста ва по за по че том хек та ру са рад -
ног ори ги на ла:

- за раз мје ру 1:500 ..........................................................7 КМ

- за раз мје ру 1:1000 и 1:1562,5 .....................................5 КМ

- за раз мје ру 1:2500 и 1:3125 ........................................3 КМ

- за раз мје ру 1:5000 и 1:6250 ........................................1 КМ

5) хо ри зон тал на и ви син ска пред ста ва по за по че том хек -
та ру са рад ног ори ги на ла:

- за раз мје ру 1:500 ........................................................12 КМ

- за раз мје ру 1:1000........................................................7 КМ

- за раз мје ру 1:2500........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:5000........................................................1 КМ

6) хо ри зон тал на и ви син ска пред ста ва са пла но ва за по -
себ не по тре бе - по за по че том хек та ру:

- за раз мје ру 1:500 ..........................................................7 КМ

- за раз мје ру 1:1000........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:2500........................................................3 КМ

- за раз мје ру 1:5000........................................................1 КМ

7) пре глед ни пла но ви (осно в за из ра ду ка та стра во до ва)
по за по че том хек та ру:

- за раз мје ру 1:500 ..........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:1000........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:2500........................................................3 КМ

- за раз мје ру 1:5000........................................................1 КМ

8) пла но ви во до ва и под зем них обје ка та са јед ном вр стом
во да - по за по че том хек та ру:

- за раз мје ру 1:500 ..........................................................7 КМ

4 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 18 29.02.2012.



- за раз мје ру 1:1000........................................................6 КМ

- за раз мје ру 1:2500........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:5000........................................................1 КМ

9) пла но ви во до ва и под зем них обје ка та са двије или ви -
ше вр ста во до ва - по за по че том хек та ру:

- за раз мје ру 1:500 ........................................................12 КМ

- за раз мје ру 1:1000........................................................7 КМ

- за раз мје ру 1:2500........................................................5 КМ

- за раз мје ру 1:5000........................................................1 КМ

10) план пар це ле са рад ног ори ги на ла за све раз мје ре пар -
це ла:

- за јед ну пар це лу са по да ци ма о ко ри сни ку, по вр ши ни,
кул ту ри и кла си ............................................................13 КМ

- за сва ку сље де ћу пар це лу још по...............................3 КМ

- за упис гра ни ча ра - по гра ни ча ру ..............................1 КМ

- за не пу не ли сто ве де та ља под в) ове тач ке на кна да се
пла ћа сра змјер но по вр ши ни под де та љем, за о кру же но на
¼ ди је ла, ½ ди је ла или ¾ ди је ла од на кна де за цијели
лист

- за дру ги и сва ки да љи при мје рак ко пи је пла на под в) ове
тач ке пла ћа се на кна да у из но су од 50% на кна де про пи са -
не за пр ви при мје рак

- у на кна ду под в) ове тач ке ни су ура чу на те на кна де за ре -
про дук ци ју ко пи је са ори ги на ла (ко пи је, ма те ри јал, ди ске -
те и др.) ко ји се по себ но ис ка зу ју и на пла ћу ју

г) За ко пи је ге о дет ских пла но ва у ди ги тал ном (век тор -
ском) об ли ку:

1) за ко пи је ске ни ра них и ге о ре фе рен ци ра них ана лог них
пла но ва, као и за ко пи је рас тер ских сли ка ди ги тал ног
пла на, об ра чу на ва ју се на кна де утвр ђе не под в) подт. од
1) до 10) ове тач ке

2) за ко пи ју по да та ка ди ги тал ног ка та стар ског и ге о дет -
ског пла на на ди ги тал ном ме ди ју утвр ђу је се на кна да уве -
ћа на за 100% у од но су на на кна ду под в) подт. од 1) до
10)

3) уко ли ко об ве зник на кна де ко ри сти по јед ном за хтје ву
ве ћу ко ли чи ну ди ги тал них по да та ка, утвр ђе на на кна да се
ума њу је, и то:

- од 2500 КМ до 5000 КМ за 10%

- за сва ких сље де ћих 1000 КМ до 25.000 КМ за још по 1%

- пре ко 25.000 КМ за 50%

- за ци је лу оп шти ну 90%

д) За ко пи је ка ра та у ана лог ном об ли ку - по ли сту:

1) основ на кар та раз мје ре 1:5000 .............................200 КМ

2) основ на кар та раз мје ре 1:10000 ...........................233 КМ

3) кар та раз мје ре 1:20000 ..........................................100 КМ

4) кар та под руч ја ГУП-а свих раз мје ра ...................100 КМ

5) кар та под руч ја ГУП-а свих раз мје ра ка ши ра на на плат -
ну..................................................................................140 КМ

6) сту ди ја о зе мљи шту - по при мјер ку књи ге ...........50 КМ

7) кар та ис ко ри шћа ва ња зе мљи шта 
раз мје ре 1:20000 ...........................................................50 КМ

8) кар та ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта раз мје ре
1:20000...........................................................................50 КМ

9) пе до ло шка, бо ни тет на и кар та еро зи је во до ле жно сти и
во до плав но сти ..............................................................50 КМ

10) кар та раз мје ре 1:25000 че тво ро бој на.................100 КМ

11) кар та раз мје ре 1:25000 дво бој на (пун са др жај) ..80 КМ

12) кар та раз мје ре 1:25000 ре љеф и хи дро гра фи ја...50 КМ

13) кар те раз мје ре 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:300000,
1:500000, 1:750000, 1:1000000 или дру ге не стан дард не
раз мје ре .......................................................................100 КМ

14) по љо при вред на кар та раз мје ре 1:25000 ..............50 КМ

15) кар те ге о дет ских мре жа и оста ле пре глед не кар те А1 -
А0.................................................................................100 КМ

16) кар те ге о дет ских мре жа и оста ле пре глед не кар те А3 -
А2...................................................................................70 КМ

17) кар те ге о дет ских мре жа и оста ле пре глед не 
кар те А4.........................................................................45 КМ

ђ) За ко пи је ка ра та у ди ги тал ном об ли ку - по ли сту:

1) ди ги тал на рас тер ска кар та раз мје ре 1:5000 ........200 КМ

2) ди ги тал на рас тер ска кар та раз мје ре 1:10000 ......233 КМ

3) ди ги тал на рас тер ска кар та раз мје ре 1:25000 че тво ро -
бој на.............................................................................100 КМ

4) ди ги тал на рас тер ска кар та раз мје ре 1:25000 дво бој на
(пун са др жај) ................................................................80 КМ

5) ди ги тал на рас тер ска кар та раз мје ре 1:25000 ре љеф и
хи дро гра фи ја ................................................................50 КМ

6) ди ги тал не рас тер ске кар те раз мје ре 1:50000, 1:100000,
1:200000, 1:300000, 1:500000, 1:750000, 1:1000000 или
дру ге не стан дард не раз мје ре ....................................100 КМ

7) са др жај ди ги тал не век тор ске кар те 1:25000 - по ли сту:

- кон трол не тач ке........................................................100 КМ

- гра ди ли шта.................................................................10 КМ

- згра де ..........................................................................50 КМ

- објек ти (ин фра струк тур ни).......................................50 КМ

- тран спорт ....................................................................50 КМ

- хи дро гра фи ја ..............................................................50 КМ

- изо хип се....................................................................100 КМ

- пу те ви........................................................................100 КМ

- же ље зни це ..................................................................50 КМ

- ве ге та ци ја....................................................................50 КМ

е) Аеро фо то гра ме триј ски ма те ри ја ли у ана лог ном 
об ли ку:

1) аеро фо то гра ме триј ски ма те ри јал у ана лог ном об ли ку -
сни мак (ко пи ја).............................................................50 КМ

2) аеро фо то гра ме триј ски ма те ри јал у ана лог ном об ли ку -
фо то ски ца (фо то -мо за ик) A1-A0 ..............................100 КМ

3) аеро фо то гра ме триј ски ма те ри јал у ана лог ном об ли ку -
фо то -ски ца (фо то- мо за ик) A3-A2 ...............................70 КМ

4) аеро фо то гра ме триј ски ма те ри јал у ана лог ном об ли ку -
фо то- ски ца (фо то- мо за ик) A4 .....................................45 КМ

ж) Аеро фо то гра ме триј ски ма те ри ја ли у ди ги тал ном
об ли ку:

1) за ди ги тал не аеро фо то гра ме триј ске сним ке, ко лор, по
за по че том км²:

- ре зо лу ци је до 10 цм...................................................40 КМ

- ре зо лу ци је ве ће од 10 до 20 цм ................................25 КМ

- ре зо лу ци је ве ће од 20 до 40 цм ................................15 КМ

2) за ске ни ра ни аеро фо то гра ме триј ски сни мак, цр но-би је -
ли, по сним ку................................................................33 КМ

3) за ске ни ра ни аеро фо то гра ме триј ски сни мак, ко лор, по
сним ку ...........................................................................30 КМ

з) За по дат ке ор то фо тоа утвр ђу је се на кна да, и то:

1) за ди ги тал ни ор то фо то у ко ло ру на ди ги тал ном ме ди ју
по за по че том км²:

- ре зо лу ци је до 10 цм...................................................44 КМ

- ре зо лу ци је ве ће од 10 до 20 цм ................................26 КМ

- ре зо лу ци је ве ће од 20 до 40 цм ................................14 КМ

- ре зо лу ци је ве ће од 40 до 100 цм ................................5 КМ

2) за штам па ни ор то фо то у ко ло ру, на па пи ру 
по дм²...............................................................................4 КМ

3) уко ли ко об ве зник на кна де ко ри сти по јед ном за хтје ву
ве ћу ко ли чи ну ди ги тал них по да та ка, утвр ђе на на кна да се
ума њу је, и то:

- од 50 до 100 км² 2-30%

- пре ко 100 км² за 50%

- за ци је лу оп шти ну 90%

и) За по дат ке ди ги тал ног мо де ла те ре на утвр ђу је се
на кна да, и то:

1) за ди ги тал ни мо дел те ре на ди мен зи ја гри да 5 м, тач но -
сти ± 30 цм по км²........................................................75 КМ

29.02.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 18 5



2) за ди ги тал ни мо дел те ре на ди мен зи ја гри да 10 м, тач -
но сти ± 1 м по км²........................................................55 КМ

3) уко ли ко об ве зник на кна де ко ри сти по јед ном за хтје ву
ве ћу ко ли чи ну ди ги тал них по да та ка утвр ђе на на кна да се
ума њу је, и то:

- од 50 до 100 км² за 30%

- пре ко 100 км² за 50%

- за ци је лу оп шти ну 90%

ј) За по дат ке ре ги стра про стор них је ди ни ца у ди ги тал -
ном об ли ку утвр ђу је се на кна да, и то:

1) за Ре пу бли ку по по ли го ну.......................................52 КМ

2) за град по по ли го ну .................................................10 КМ

3) за оп шти ну по по ли го ну .........................................10 КМ

4) за ка та стар ски срез по по ли го ну ............................10 КМ

5) за ка та стар ску оп шти ну по по ли го ну ....................10 КМ

6) за на се ље но мје сто по по ли го ну ............................10 КМ

7) за ста ти стич ки круг по по ли го ну ...........................10 КМ

8) за по пи сни круг по по ли го ну .................................10 КМ

9) за кућ не бро је ве у на се ље ном мје сту - за је дан кућ ни
број...................................................................................5 КМ

10) за сва ки сље де ћи кућ ни број у на се ље ном 
мје сту..........................................................................0,10 КМ

к) За ко пи ју - пре пис по да та ка пре мје ра и ка та стра
не по крет но сти:

1) пре пис по да та ка из ори ги нал ног за пи сни ка 
ела бо ра та пре мје ра - по стра ни за пи сни ка (без ко та 
и ко ор ди на та) ................................................................15 КМ

2) по сје дов ни лист, лист не по крет но сти и дру ги 
ди је ло ви ка та стар ског опе ра та или из во да из њих 
по стра ни.......................................................................15 КМ

3) уко ли ко об ве зник на кна де ко ри сти по јед ном за хтје ву
ве ћу ко ли чи ну по сје дов них ли сто ва, на кна да се ума њу је,
и то:

- за 50 - 100 стра на 30%

- пре ко 100 стра на 50%

- за ци је лу ка та стар ску оп шти ну 70%

4) из вод из зе мљи шне књи ге - по из во ду ..................15 КМ

5) ко пи ја ски це пре мје ра - по дм²...............................30 КМ

6) ко пи ја ски це пре мје ра - по пар це ли.......................10 КМ

7) ко пи ја ски це ге о дет ског осно ва за сни ма ње де та ља (по -
ли гон ска, ни вел ман ска и мре жа ори јен та ци о них та ча ка):

- за фор мат А0-А2 ........................................................18 КМ

- за фор мат А3-А4 ........................................................15 КМ

л) За да ва ње по да та ка о по вр ши на ма, кул ту ра ма и ка -
та стар ском при хо ду:

1) по пар це ли ..................................................................3 КМ

љ) За из да ва ње по да та ка о исто ри ја ту пар це ла

1) по спи ску про мје на..................................................14 КМ

2) ко пи ра ње по да та ка из ка та стар ског опе ра та по стра ни -
ци, и то ..........................................................................10 КМ

3) сва ка на ред на стра ни ца још по ................................3 КМ

м) За при сту па ње (омо гу ћа ва ње стал ног при сту па) ал -
фа ну ме рич ким по да ци ма ка та стра и зе мљи шне књи ге
за под руч је јед не по ли тич ке оп шти не у ди ги тал ном
об ли ку пу тем ло кал не (или гло бал не) ра чу нар ске мре -
же утвр ђу је се на кна да, и то:

1) за го ди ну да на при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) ............5000 КМ

2) за дви је го ди не при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) ............9500 КМ

3) за три го ди не при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) ..........14000 КМ

4) за сва ку на ред ну рад ну ста ни цу на кна де под м) подт. 1)
до 3) ове тач ке на пла ћу ју се у из но су од 10% про пи са не
на кна де

5) за превлачeње (dow nlo ad) по да та ка у ди ги тал ном об ли -
ку об ра чу на ва ју се на кна де утвр ђе не под а), б), г), ђ), ж),
з), и), ј) к) и л) ове тач ке

н) За при сту па ње (омо гу ћа ва ње по вре ме ног при сту па)
ал фа ну ме рич ким по да ци ма ка та стра и зе мљи шне
књи ге у ди ги тал ном об ли ку пу тем ло кал не (или гло -
бал не) ра чу нар ске мре же утвр ђу је се на кна да, и то:

1) за је дан упит у ба зу ка та стар ских по да та ка............1 КМ

2) за је дан упит у ба зу ка та стра не по крет но сти .........2 КМ

3) за је дан упит у ба зу зе мљи шне књи ге .....................2 КМ

4) за превлачeње (dow nlo ad) по да та ка у ди ги тал ном об ли -
ку об ра чу на ва ју се на кна де утвр ђе не под а), б), г), ђ), ж),
з), и), ј) к) и л) ове тач ке

њ) За при сту па ње (омо гу ћа ва ње стал ног при сту па) по -
да ци ма Ге о пор та ла Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и
имо вин ско-прав не по сло ве пу тем гло бал не ра чу нар ске
мре же утвр ђу је се на кна да, и то:

1) за 15 да на при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко 
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми 
Ге о пор та ла ..................................................................100 КМ

2) за један мје сец при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми Ге о -
пор та ла ........................................................................150 КМ

3) за шест мје се ци при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми Ге о -
пор та ла ........................................................................500 КМ

4) за го ди ну да на при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми Ге о -
пор та ла ........................................................................900 КМ

5) за дви је го ди не при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми Ге о -
пор та ла ......................................................................1500 КМ

6) за три го ди не при сту па ди ги тал ним по да ци ма пре ко
јед не рад не ста ни це (ко ри снич ког на ло га) - по те ми Ге о -
пор та ла ......................................................................2000 КМ

7) за сва ку на ред ну рад ну ста ни цу (ко ри снич ки на лог) на -
кна де под њ) подт. 1) до 6) ове тач ке на пла ћу ју се у из но -
су од 10% про пи са не на кна де

8) за превлачeње (dow nlo ad) по да та ка у ди ги тал ном об ли -
ку об ра чу на ва ју се на кна де утвр ђе не под а), б), г), ђ), ж),
з), и), ј) к) и л) ове тач ке.

III

Ви си на на кна де за пру жа ње услу га утвр ђу је се у сље -
де ћим из но си ма:

а) За услу ге у по ступ ку одр жа ва ња пре мје ра:

1) про мје на кул ту ре:

- про мје на кул ту ре без пре мје ра ва ња на јед ном мје сту -
по пар це ли ....................................................................14 КМ

- за сва ку сљедећу пар це лу на јед ном мје сту још по .7 КМ

- про мје на кул ту ре са пре мје ра ва њем на јед ном мје сту за
пр ву пар це лу но вог ста ња ...........................................40 КМ

- за сва ку сљедећу пар це лу но вог ста ња још по.......20 КМ

2) ди о ба пар це ла:

- сни ма ње фак тич ког ста ња на јед ном мје сту - за дви је
пар це ле но вог ста ња ....................................................80 КМ

- за сва ку сљедећу пар це лу но вог ста ња још по 40 КМ

- услов на ди о ба пар це ле на два ди је ла ....................130 КМ

- за сва ку сљедећу пар це лу но вог ста ња још по.......60 КМ

3) спа ја ње пар це ла:

- спа ја ње пар це ла у јед ну пар це лу - по пар це ли ......20 КМ

4) сни ма ње објек та:

- ин ди ви ду ал на згра да - по згра ди .............................80 КМ

- за сва ку сљедећу згра ду на ис тој пар це ли још по..40 КМ

- ко лек тив ни стам бе ни објек ти - по ла ме ли ............240 КМ

- ма њи објек ти раз ли чи те на мје не - по објек ту ......100 КМ

- сло же ни гра ђе вин ски објек ти - по утро ше ном 
са ту.................................................................................40 КМ
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5) упла ње ње објек та.....................................................80 КМ

6) ис пла ње ње објек та:

- по објек ту....................................................................20 КМ

7) об на вља ње уни ште них ге о дет ских та ча ка:

- три го но ме триј ска тач ка 3. по пу ња ва ју ће или 
4. ре да ..........................................................................267 КМ

- ве зна тач ка................................................................173 КМ

- по ли го но ме триј ска или по ли гон ска тач ка у 
на се љу .........................................................................180 КМ

- по ли го но ме триј ска или по ли гон ска тач ка ван 
на се ља..........................................................................160 КМ

- осо вин ска тач ка........................................................160 КМ

- ли ниј ска тач ка ............................................................67 КМ

- ре пер..........................................................................200 КМ

8) об но ва гра ни це пар це ле:

- за пар це лу по вр ши не до три ду ну ма .....................100 КМ

- за пар це лу по вр ши не пре ко три до пет ду ну ма....120 КМ

- за пар це лу по вр ши не пре ко пет до 10 ду ну ма .....140 КМ

- за сва ки сљедећи за по че ти хек тар још по ...............80 КМ

- за пу те ве, пру ге, ка на ле и дру ге уске пар це ле 
до 100 м.......................................................................100 КМ

- за сва ки ме тар пре ко 100 м ду жи не још по ..............1 КМ

9) кан це ла риј ски ра до ви:

- из ра да при јав ног ли ста по за хтје ву стран ке - по 
утро ше ном са ту ..............................................................7 КМ

- из ра да из вје шта ја о по да ци ма са др жа ним у 
ела бо ра ту пре мје ра и ка та стар ском опе ра ту по 
утвр ђе ном са ту ...............................................................7 КМ

10) за пру жа ње услу га из обла сти ка та стар ског кла си ра ња
и бо ни ти ра ња утвр ђу је се на кна да, и то:

- за ко ма са ци о ну про цје ну зе мљи шта у по ступ ку уре ђе ња
зе мљи шта ко ма са ци јом (те рен ски и кан це ла риј ски ра до -
ви, без ла бо ра то риј ског ис пи ти ва ња зе мљи шта), по за по -
че том хек та ру................................................................26 КМ

- за ка та стар ско кла си ра ње зе мљи шта у по ступ ку пре мје -
ра (те рен ски и кан це ла риј ски ра до ви, без ла бо ра то риј ског
ис пи ти ва ња зе мљи шта), по за по че том хек та ру.........13 КМ

- за бо ни ти ра ње зе мљи шта (те рен ски и кан це ла риј ски ра -
до ви, без ла бо ра то риј ског ис пи ти ва ња зе мљи шта), по за -
по че том хек та ру............................................................10 КМ

11) из ра да ски ца:

- из ра да ски це по ло жа ја згра де на пар це ли...............20 КМ

- из ра да ски це по ло жа ја ста на у згра ди.....................20 КМ

12) упис пра ва на не по крет но сти ма и упис и бри са ње хи -
по те ке:

- упис но си о ца пра ва на не по крет но сти ма по упи су 
(рје ше њу о до зво ли упи са, од но сно спрове де ној 
про мје ни).......................................................................50 КМ

- на на кна ду из али не је 1. ове под тач ке об ра чу на ва се до -
дат но још 0,2% од ври јед но сти пред ме та прав ног по сла
ко ји је пред мет упи са, што за јед но чи ни уку пан из нос на -
кна де за упис пра ва

- од пла ћа ња из но са 0,2% од ври јед но сти пред ме та прав -
ног по сла ко ји је пред мет упи са из али не је 2. ове под тач -
ке осло бо ђе ни су при вред ни су бјек ти (при вред на дру -
штва)

- упис хи по те ке у књи гу еви ден ци је по стам бе ној, по -
слов ној, од но сно га ра жној је ди ни ци..........................50 КМ

- на на кна ду из али не је 1. ове под тач ке об ра чу на ва се до -
дат но још 0,2% од ври јед но сти хи по те ке, што за јед но чи -
ни уку пан из нос на кна де за упис хи по те ке

- од пла ћа ња из но са 0,2% од ври јед но сти хи по те ке из
али не је 2. ове под тач ке осло бо ђе ни су при вред ни су бјек -
ти (при вред на дру штва)

- уко ли ко је хи по те ка из ра же на у стра ној ва лу ти, вр ши се
кон вер то ва ње у из нос до ма ће ва лу те пре ма сред њем кур -
су Цен трал не бан ке БиХ, на дан упи са хи по те ке

- бри са ње, хи по те ке из књи ге еви ден ци је по стам бе ној,
по слов ној, од но сно га ра жној је ди ни ци .....................20 КМ

- ми ни ма лан из нос на кна де за упис пра ва на не по крет но -
сти ма и упис и бри са ње хи по те ке ..............................50 КМ

- мак си ма лан из нос на кна де за упис пра ва на не по крет но -
сти ма и упис и бри са ње хи по те ке .......................50.000 КМ

13) упис пред би ље жбе:

- по сто ја ња уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу.......30 КМ

- ко ја се од но си на лич ност.........................................10 КМ

- ко ја се од но си на не по крет но сти .............................20 КМ

14) упис за би ље жбе:

- по сто ја ња уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу.......40 КМ

- ко ја се од но си на лич ност.........................................10 КМ

- ко ја се од но си на не по крет но сти .............................30 КМ

15) из ра да ди об них на цр та ета жне сво ји не:

- ди о ба згра де на дви је стам бе не, по слов не, од но сно га ра -
жне је ди ни це.................................................................67 КМ

- за сва ку сљедећу стам бе ну, по слов ну и га ра жну је ди ни -
цу у згра ди још по........................................................17 КМ

- ди о ба ста на, по слов не про сто ри је или га ра же на дви је
је ди ни це.......................................................................116 КМ

- за сва ку сљедећу је ди ни цу још по ...........................30 КМ

- из ра да ски це уз “Б” лист за ин ди ви ду ал ну згра ду на по -
себ ном ди је лу згра де (стан, по слов на про сто ри ја, ра ди о -
ни ца, га ра жа и др.), ка да не по сто ји про је кат...........17 КМ

- из ра да ски це ста на, по слов не про сто ри је или га ра же са
утвр ђи ва њем по вр ши не - по ста ну, по слов ној про сто ри ји
или га ра жи ....................................................................33 КМ

б) За сни ма ње и кар ти ра ње во до ва и под зем них обје -
ка та:

1) сни ма ње елек тро во до ва, ка на ли за ци о них во до ва, ТТ
во до ва - ка блов ске ка на ли за ци је, ТТ во до ва - ар ми ра них
ка бло ва, га со во да и наф то во да по ме тру .....................1 КМ

2) сни ма ње ТТ во до ва са узи ма њем те рен ских по да та ка за
из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је по ме тру ...................1 КМ

3) сни ма ње то пло во да - по ме тру .................................1 КМ

4) из ла зак на те рен и сни ма ње од 0 - 200 м свих вр ста во -
до ва или при кљу ча ка за је дан вод при мје њи ва ће се из нос
од..................................................................................133 КМ

5) за сва ки сљедећи при кљу чак исте згра де још 
по....................................................................................33 КМ

6) от кри ва ње во до ва тра га чем - по утро ше ном 
са ту.................................................................................33 КМ

7) сни ма ње под зем них обје ка та - по утро ше ном 
са ту.................................................................................40 КМ

8) кар ти ра ње елек тро во до ва, во до во да, 
ка на ли за ци о них во до ва, ТТ во до ва - ка блов ске 
ка на ли за ци је, ТТ во до ва - ар ми ра них ка бло ва 
га со во да и наф то во да - по ме тру ................................36 КМ

9) кар ти ра ње то пло во да - по ме тру .........................0,36 КМ

10) кар ти ра ње 0 - 50 м свих вр ста во до ва или при кљу ча -
ка, за је дан вод пла ћа се из нос од ..............................13 КМ

11) кар ти ра ње под зем них обје ка та - по утро ше ном 
са ту...................................................................................7 КМ

в) За ге о дет ске ра до ве за по себ не по тре бе:

1) сни ма ње и из ра да то по граф ских пла но ва свих раз мје ра
- по утро ше ном са ту ....................................................40 КМ

2) пре но ше ње по да та ка из ур ба ни стич ких пла но ва:

- из ра да пла на пар це ла ци је на осно ву де таљ ног ур ба ни -
стич ког пла на - по пар це ли .........................................17 КМ

- оби ље жа ва ње гра ђе вин ских пар це ла за ин ди ви ду ал ну
град њу - по пар це ли...................................................167 КМ

- оби ље жа ва ње гра ђе вин ских пар це ла за при вред не, 
по слов не и објек те ко лек тив не град ње - по 
пар це ли........................................................................667 КМ

3) тра си ра ње пу те ва, же ље зни ца и ка на ла, по 
ме тру................................................................................7 КМ
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4) пре но ше ње на те рен гра ни це ком плек са екс про при ја -
ци је са сни ма њем гра нич них ли ни ја, по ме тру ли ни је ек -
спро при ја ци је .................................................................7 КМ

5) при пре ма и ре а ли за ци ја про је ка та арон да ци је са сни ма -
њем и иден ти фи ка ци јом ка та стар ских пар це ла - по пар це -
ли....................................................................................17 КМ

6) иден ти фи ка ци ја ка та стар ских пар це ла и обје ка та:

- по ру ше них или из гра ђе них обје ка та на те ре ну - по
објек ту ...........................................................................17 КМ

- за сва ки сљедећи обје кат на ис тој пар це ли још по ..7 КМ

- пар це ла без пре мје ра ва ња - по пар це ли ..................17 КМ

- пар це ла ста рог и но вог ста ња у кан це ла ри ји - по 
пар це ли............................................................................7 КМ

7) оста ли ге о дет ско-тех нич ки ра до ви за по себ не 
по тре бе на те ре ну (област при мије ње не ге о де зи је, 
пре ци зна ге о дет ска мје ре ња у ве зи по мје ра ња 
обје ка та и тла, мон та жа ин ду стриј ских обје ка та 
и др.), по утро ше ном са ту ...........................................50 КМ

г) За оста ле по сло ве из над ле жно сти Упра ве:

1) за пру жа ње услу га ске ни ра ња, ге о ре фе рен ци ра ња и
тран сфор ма ци је утвр ђу је се на кна да, по ли сту пла на или
кар те, и то:

- ске ни ра ње ге о дет ских и дру гих пла но ва и ка ра та, до А0
фор ма та:

- у ре зо лу ци ји до 400 dpi, цр но-би је ло ......................13 КМ

- у ре зо лу ци ји до 1200 dpi, у ко ло ру ..........................41 КМ

- ге о ре фе ни ци ра ње ге о дет ских пла но ва и 
ка ра та........................................................................15,50 КМ

- тран сфор ма ци ја ге о дет ских пла но ва и ка ра та ........26 КМ

2) за ан га жо ва ње струч ња ка Ре пу блич ке упра ве за ге о дет -
ске и имо вин ско-прав не по сло ве утвр ђу је се на кна да, и то:

- за про јек то ва ње, по са ту ...........................................31 КМ

- за тех нич ку кон тро лу про јек та, по са ту ..................31 КМ

- за пре глед и над зор над из ра дом то по граф ског пла на, по
хек та ру...........................................................................13 КМ

- за струч ну обу ку из обла сти пре мје ра и ка та стра, 
по са ту ...........................................................................47 КМ

- за струч ну обу ку из обла сти при мје не ГНСС тех но ло ги -
је, по са ту ......................................................................54 КМ

- за кон сул тант ске услу ге, по са ту..............................21 КМ

3) оста ли по сло ви за из вр ше не услу ге:

- на кна да за из вр ше ну услу гу над зо ра над ге о дет ским ра -
до ви ма и пре гле да ела бо ра та из но си 50 КМ по утро ше ном
са ту на те ре ну, а 10 КМ по утро ше ном са ту у кан це ла ри ји

- на кна да за из вр ше ну услу гу ко ја ни је на ве де на у под тач -
ка ма ове тач ке из но си 40 КМ по утро ше ном са ту, а за кан -
це ла риј ске услу ге 7 КМ по утро ше ном са ту

- на кна да за услу гу у по ступ ку под а) ове тач ке ума њу је
се за 30% ка да се ра до ви из во де ра ди устро ја ва ња ка та -
стра не по крет но сти

- на кна да за услу гу под а) под тач ка 7) ове тач ке уве ћа ва
се за 30% ка да су пар це ле из гра ђе не или об ра сле шу мом

- на кна да за ге о дет ско-кан це ла риј ске по сло ве у окви ру
услу ге под а) под т. 1) - 7), из но си 40% од на кна де про пи -
са не за по је ди ну услу гу

- на кна да за из да ва ње из во да из ре гу ла ци о ног пла на из но -
си 20% на кна де про пи са не за оби ље жа ва ње ре гу ла ци о не
ли ни је под в) под тач ка 2) али не је 1. и 2. ове тач ке

- на кна де од под а) до г) ове тач ке за услу ге код ко јих се
ра до ви оба вља ју на те ре ну од 16. но вем бра до 15. мар та
на ред не го ди не уве ћа ва се за 50%

- на кна да за међ не бе ле ге, ма те ри јал за ко пи ра ње и ди ске -
те утвр ђу ју се по на бав ној ци је ни уве ћа ној за ма ни пу ла -
тив не тро шко ве.

IV

1) За из да ва ње ли цен ци и ле ги ти ма ци ја утвр ђу је се на кна -
да, и то:

- за ли цен цу за рад ге о дет ске ор га ни за ци је
(штам па на) ..................................................................130 КМ

- за ге о дет ску ли цен цу (штам па на) и пе чат ............170 КМ

- за ле ги ти ма ци ју за за по сле не у ге о дет ској 
ор га ни за ци ји ................................................................21 КМ.

V

1) За из да ва ње по да та ка и пру жа ње услу га ко је Ре пу -
блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве,
по из ри чи том за хтје ву за при о ри тет но рје ша ва ње, при о ри -
тет но узи ма у рад на кна да се уве ћа ва за 100%.

2) Ка да се за хтјев из прет ход ног ста ва од но си на спро -
во ђе ње про мје на у ба зи по да та ка ка та стра на ис тој не по -
крет но сти, мо ра се по што ва ти ре до сли јед рје ша ва ња под -
не се них за хтје ва.

VI

На кна да за ко ри шће ње по да та ка и пру жа ња услу га на -
пла ће на по овој од лу ци упла ћу је се на по се бан ра чун Ре пу -
блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве.

VII

Да ном сту па ња на сна гу ове од лу ке пре ста је да ва жи
Од лу ка о ви си ни на кна да за ко ри шће ње по да та ка пре мје ра
и ка та стра не крет ни на и вр ше ње услу га Ре пу блич ке упра -
ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 85/11 и 93/11).

VI II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-277/12 Предсједник
16. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

434
На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 16. фе -
бруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ПО НИ ШТЕ ЊУ ОД ЛУ КЕ О ДО ДЈЕ ЛИ У ЗА КУП 

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У СВО ЈИ НИ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ МИ ТРУ ДЕ СПО ТО ВИ ЋУ 

ИЗ БИ ЈЕ ЉИ НЕ (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 

Срп ске”, број 25/08)

I

По ни шта ва се Од лу ка о до дје ли у за куп по љо при вред ног
зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске Ми тру Де спо то ви ћу
из Би је љи не, број: 04/1-012-486/08, од 28. фебруара 2008. го -
ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/08).

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-268/12 Предсједник
16. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

435
На осно ву чла на 96. став 2. За ко на о здрав стве ној за -

шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
106/09) и чла на 82. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), ми ни стар здра вља и со ци јал не за шти те  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА И ПО СТУП КУ ДО ДЈЕ ЛЕ НА ЗИВА

ПРИ МА РИ ЈУС

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви и по сту пак за
до дје лу на зи ва при ма ри јус здрав стве ном рад ни ку са ви со -
ким обра зо ва њем.
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Члан 2.

На зив при ма ри јус мо же да се до ди је ли здрав стве ном
рад ни ку за по сле ном у јав ној и при ват ној здрав стве ној
уста но ви ко ји има зва ње:

а) док тор ме ди ци не,

б) док тор сто ма то ло ги је,

в) ма ги стар фар ма ци је.

Члан 3.

Усло ви за до дје лу на зи ва при ма ри јус су:

а) нај ма ње де сет го ди на рад ног ста жа у стру ци, на кон
по ло же ног струч ног ис пи та,

б) нај ма ње три об ја вље на на уч на или струч на ра да, а у
нај ма ње два ра да од тих об ја вље них ра до ва кан ди дат мо ра
да бу де пр ви аутор,

в) уче шће кан ди да та на кон гре си ма и сим по зи ју ми ма
из под руч ја ње го вог ра да у зе мљи и ино стран ству,

г) уче шће у ра ду стру ков ног удру же ња и

д) да кан ди дат у свом ра ду при мје њу је и про во ди пра -
ви ла - ко дек се ме ди цин ске ети ке и де он то ло ги је.

Члан 4.

Ис пу ње ност усло ва из чла на 3. овог пра вил ни ка за сва -
ког кан ди да та по је ди нач но раз ма тра се та ко што се про цје -
њу је:

а) успје шност де се то го ди шњег ра да кан ди да та, ко ји се
од но си на до при нос уна пре ђе њу стру ке уво ђе њем и при -
мје ном но вих ме то да у ди јаг но сти ци, ли је че њу и ре ха би -
ли та ци ји, по кре та ње, ор га ни зо ва ње или уче шће у ак тив но -
сти ма на уна пре ђе њу за шти те здра вља ста нов ни штва,
успје шно сти ра да на струч ном уз ди за њу здрав стве них рад -
ни ка, уче шћа у оспо со бља ва њу при прав ни ка, спе ци ја ли за -
на та или уче шће на струч ним ску по ви ма,

б) успје шност на уч но-пу бли ци стич ког опу са на осно ву
бро ја ра до ва об ја вље них у ме ди цин ским ча со пи си ма, ква -
ли те ту ра до ва с об зи ром на до при нос у стру ци, те окол но -
сти да ли је кан ди дат пр ви аутор или ко а у тор, с об зи ром на
до при нос у об ја вље ном ра ду,

в) уче шће кан ди да та на кон гре си ма и сим по зи ју ми ма
из под руч ја ње го вог ра да у зе мљи и ино стран ству, те
струч но уса вр ша ва ње на кли ни ка ма из ван уста но ве у ко јој
ра ди, као и при мје на сте че не еду ка ци је то ком свог струч -
ног ра да,

г) ак тив но уче шће у ра ду стру ков ног удру же ња из
обла  сти здрав ства, уче шће у ра ду ор га на удру же ња и стру -
ч на пре да ва ња из обла сти ко јом се ба ви и

д) да ли је кан ди да ту из ре че на дис пци плин ска мје ра то -
ком оба вља ња по сло ва и за да та ка у окви ру ње го вог струч -
ног зва ња.

Члан 5.

Из у зет но од чла на 3. овог пра вил ни ка, здрав стве ном
рад ни ку са нај ма ње 20 го ди на рад ног ста жа ко ји је дао зна -
ча јан до при нос раз во ју и уна пре ђе њу здрав ства, те оства -
рио ре зул та те на под руч ју свог струч ног ра да, мо же се до -
ди је ли ти на зив при ма ри јус уз ис пу ње ње усло ва из чла на 3.
став 1. т. г) и д) овог пра вил ни ка.

Члан 6.

(1) При је длог за до дје лу на зи ва при ма ри јус да је етич ки
од бор здрав стве не уста но ве, а у уста но ви ко ја не ма етич ки
од бор при је длог да је ор ган уста но ве.

(2) При је длог за до дје лу на зи ва при ма ри јус уста но ва мо -
же под ни је ти за здрав стве ног рад ни ка из чла на 2. овог пра -
вил ни ка са мо у слу ча ју да у ор га ни за ци о ној је ди ни ци здрав -
стве не уста но ве у ко ју је рад ник рас по ре ђен не ма здрав стве -
ног рад ни ка са до ди је ље ним на зи вом при ма ри јус.

Члан 7.

(1) При је длог из чла на 6. став 1. овог пра вил ни ка са др -
жи: 

а) лич не по дат ке кан ди да та,

б) овје ре ну фо то ко пи ју ди пло ме о за вр ше ном фа кул те ту,

в) овје ре ну фо то ко пи ју увје ре ња о по ло же ном струч -
ном ис пи ту,

г) ми шље ње над ле жног стру ков ног удру же ња,

д) обра зло же ње о успје шно сти де се то го ди шњег ра да
кан ди да та,

ђ) ре зул та те кан ди да та на струч ном уса вр ша ва њу
здрав стве них рад ни ка,

е) би о гра фи ја кан ди да та и

ж) по пис об ја вље них на уч них и струч них ра до ва, те
по пис ча со пи са у ко ји ма су об ја вље ни ти ра до ви.

(2) За хтјев за до дје лу на зи ва при ма ри јус за кан ди да та
из чла на 6. став 2. овог пра вил ни ка са др жи све по дат ке из
ста ва 1. овог чла на, осим по да та ка из тач ке ж).

Члан 8.

При је длог са по треб ном до ку мен та ци јом до ста вља се
Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те (у да љем тек -
сту: Ми ни стар ство) до 15. фе бру а ра те ку ће го ди не.

Члан 9.

(1) Под не се не при је дло ге, од но сно за хтје ве и ис пу ње -
ност усло ва про пи са них овим пра вил ни ком раз ма тра Ми -
ни стар ство.

(2) За раз ма тра ње под не се них при је дло га по по тре би
мо гу да се ан га жу ју ис так ну ти струч ња ци из на ве де них
обла сти, ра ди да ва ња сво јих ми шље ња.

Члан 10.

(1) На зив при ма ри јус до дје љу је се здрав стве ном рад -
ни ку по во дом Свјет ског да на здра вља, ко ји се оби ље жа ва
7. апри ла сва ке го ди не или у дру гом тер ми ну ко ји од ре ди
ми ни стар.

(2) Акт из ста ва 1. овог чла на из да је се на обра сцу из
При ло га овог пра вил ни ка ко ји је ње гов са став ни дио.

(3) Ми ни стар пот пи су је акт о до дје ли на зи ва при ма ри -
јус.

Члан 11.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о до дје љи ва њу на зи ва при ма ри јус (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 18/93).

Члан 12.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 11/03-020-5/12
1. фе бру арa 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

Прилог

На осно ву чла на 10. Пра вил ни ка о усло ви ма и по ступ -
ку до дје ле на зи ва при ма ри јус (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр._________), ми ни стар здра вља и со ци -
јал не за шти те до но си 

ОД ЛУ КУ

О ДО ДЈЕ ЛИ НА ЗИ ВА ПРИ МА РИ ЈУС

I

_______________________ за по сле ном у _______________

до дје љу је се на зив 

П Р И М А Р И Ј У С

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња.

Број: 11/_______________/12 МИ НИ СТАР
Да тум: ________________/12 Др Ран ко Шкр бић
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Hа осно ву чла на 8. став 2. и чла на 11. За ко на о обез бје -
ђе њу и усмје ра ва њу сред ста ва за под сти ца ње раз во ја по -
љо при вре де и се ла (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 43/02 и 106/09), чла на 26. став 2. За ко на о по љо -
при вре ди (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
70/06, 20/07, 86/07 и 71/09), чла на 69. ст. 1. и 2. и чла на 82.
став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни -
стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА И НА ЧИ НУ ОСТВА РИ ВА ЊА НОВ ЧА НИХ
ПОД СТИ ЦА ЈА ЗА РАЗ ВОЈ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ И СЕ ЛА 

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви ко је мо ра ју да
ис пу ња ва ју прав на и фи зич ка ли ца (у да љем тек сту: ко ри -
сник) за оства ри ва ње пра ва на нов ча не под сти ца је, по ступ -
ци за њи хо во оства ри ва ње, вр ста, ви си на и на чин ис пла те
нов ча них под сти ца ја, оба ве зе ко је мо ра да ис пу ни ко ри -
сник на кон при ма ња нов ча них под сти ца ја, као и по треб на
до ку мен та ци ја и обра сци.

Члан 2.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства и дру ге об ли ке по др -
шке у по љо при вре ди има ју ко ри сни ци, по љо при вред на га -
здин ства са пре би ва ли штем, од но сно сје ди штем у Ре пу -
бли ци Срп ској (у да љем тек сту: Ре пу бли ка), ко ја оба вља ју
по љо при вред ну про из вод њу на те ри то ри ји Ре пу бли ке и
ко ја су упи са на у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва,
као и дру ги су бјек ти у скла ду са чла ном 26. За ко на о по љо -
при вре ди.

(2) За оства ри ва ње пра ва на нов ча не под сти ца је, ко ри -
сни ци под но се Аген ци ји за аграр на пла ћа ња (у да љем тек -
сту: Аген ци ја) за хтјев и до ку мен та ци ју про пи са ну овим
пра вил ни ком.

(3) За хтјев из ста ва 2. овог чла на мо ра би ти чит ко по -
пу њен штам па ним сло ви ма и са др жа ва ти сље де ће по дат ке: 

а) за фи зич ка ли ца:

1) име и пре зи ме ко ри сни ка - но си о ца по љо при вред ног
га здин ства, адре су ста но ва ња, оп шти ну, број те ле фо на, је -
дин стве ни ма тич ни број гра ђа на (ЈМБ), ре ги стра ци о ни
број по љо при вред ног га здин ства (у да љем тек сту: РБПГ),
број жи ро ра чу на или број те ку ћег ра чу на и на зив бан ке
код ко је је отво рен ра чун и да тум,

2) вр сту под сти ца ја за ко ји се за хтјев под но си,

3) по пис до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз за хтјев,

4) из ја ву о тач но сти на ве де них по да та ка и при хва та њу
од го вор но сти, 

5) пот пис под но си о ца за хтје ва;

б) за прав на ли ца:

1) по слов но име и сје ди ште, оп шти ну, број те ле фо на,
ЈИБ, РБПГ, број жи ро ра чу на и на зив бан ке,

2) вр сту под сти ца ја за ко ји се за хтјев под но си,

3) по пис до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз за хтјев,

4) из ја ву о тач но сти на ве де них по да та ка и при хва та њу
од го вор но сти и

5) пе чат и пот пис овла шће ног ли ца.

(4) За хтје ви за оства ри ва ње нов ча них под сти ца ја у по -
љо при вре ди под но се се на обра сци ма 1. и 2., ко ји се на ла -
зе у При ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио,
осим ако овим пра вил ни ком ни су про пи са ни по себ ни
обра сци за под но ше ње за хтје ва.

(5) До ка зи о ин ве сти ра ним сред стви ма су: уго вор о из -
во ђе њу ра до ва са при вре ме ном или окон ча ном си ту а ци јом,
ра чун или ко пи ја ра чу на из да та на име куп ца, уз којe се
оба ве зно при ла же фи скал ни ра чун са став ка ма ко је су
пред мет под сти ца ја.

(6) За на бав ке, од но сно услу ге, из вр ше не од до ба вља -
ча/из во ђа ча ван под руч ја Ре пу бли ке, уз до ка зе о ин ве сти -
ра ним сред стви ма из ста ва 5. овог чла на ко ри сник до ста -
вља и до каз о упла ти на жи ро ра чун до ба вља ча/из во ђа ча.

(7) Као пред мет об ра чу на нов ча них под сти ца ја не ће се
узи ма ти у об зир став ке на ра чу ни ма ко је ни су пред мет под -
сти ца ја, ра чу ни уз ко је ни су при ло же ни фи скал ни ра чу ни
или до ка зи о упла ти на жи ро ра чун до ба вља ча/из во ђа ча.

(8) За на ба вље на сред ства и опре му у ино стран ству, уз
до ку мен та ци ју из ст. 5. и 6. овог чла на, при ла же се пра те -
ћа ца рин ска до ку мен та ци ја.

(9) На кон об ра де за хтје ва и про вје ре до ста вље не до ку -
мен та ци је, ди рек тор Аген ци је рје ше њем одо бра ва ис пла ту
нов ча них под сти ца ја ко ри сни ци ма.

(10) Ис пла та под сти цај них сред ста ва вр ши се ди рект -
ним пла ћа њем на те ку ће, од но сно жи ро ра чу не ко ри сни ка
или на осно ву ин струк ци је за пла ћа ње из во ђа чу ра до ва у
скла ду са уго во ром. 

(11) Раз ви је ност је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве утвр ђу -
је се пре ма Од лу ци о сте пе ну раз ви је но сти је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Срп ској за 2012. го ди ну
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 109/11). 

Члан 3.

Пра во на под сти цај на сред ства у скла ду са овим пра -
вил ни ком не ма ју ко ри сни ци:

а) ко ји има ју до спје ле, а не из ми ре не оба ве зе по би ло
ко јем осно ву пре ма Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар -
ства и во до при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство),
Аген ци ји за аграр на пла ћа ња и Јав ном пред у зе ћу “Роб не
ре зер ве Ре пу бли ке Срп ске” АД,

б) ко ји ни су упла ти ли на кна ду за про тив град ну за шти -
ту Јав ном пред у зе ћу “Про тив град на пре вен ти ва Ре пу бли ке
Срп ске” а. д. Гра ди шка у скла ду са Од лу ком Вла де Ре пу -
бли ке о ви си ни на кна де за фи нан си ра ње си сте ма про тив -
град не за шти те у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 16/10 и 61/11) у из но су од 1,5 КМ
по хек та ру об ра ди вог зе мљи шта упи са ног у Ре ги стар по -
љо при вред них га здин ста ва,

в) ко ји не за ко ни то ко ри сте по љо при вред но зе мљи ште
ко је је до ди је ље но ко ри сни ци ма по осно ву уго во ра о кон -
це си ји или за ку пу и ли ца ко ја оме та ју или из бје га ва ју уво -
ђе ње у по сјед и

г) ко ји су за по сле ни као др жав ни слу жбе ни ци и на мје -
ште ни ци.

II - НОВ ЧА НИ ПОД СТИ ЦА ЈИ ЗА РАЗ ВОЈ 
ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ И СЕ ЛА

Члан 4.

(1) Пра во на нов ча не под сти ца је за раз вој по љо при вре -
де и се ла ко ри сник оства ру је кроз: по др шку про из вод њи и
до хот ку, по др шку ру рал ном раз во ју, ин тер вент не мје ре и
ван ред не по тре бе.

(2) У окви ру по др шке про из вод њи и до хот ку - ди рект -
на пла ћа ња ко ри сник оства ру је пра во на сље де ће вр сте
нов ча них под сти ца ја:

а) по др шка за сто чар ску про из вод њу:

1) пре ми ја за при плод ну сто ку, 

2) пре ми ја за мли је ко,

3) пре ми ја за на бав ку сте о них ју ни ца,

4) пре ми ја за про из вод њу ме са - тов,

5) по др шка пче лар ској про из вод њи,

6) мје ре за за шти ту здра вља жи во ти ња;

б) по др шка биљ ној при звод њи:

1) пре ми ја за про из ве де но и про да то во ће и по вр ће,

2) по др шка по је ди ни ци сје тве не по вр ши не - за је се њу
сје тву 2011,

3) по др шка по је ди ни ци сје тве не по вр ши не - ре грес,

4) пре ми ја за сје мен ски ма те ри јал,

5) пре ми ја за сад ни ма те ри јал,
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6) пре ми ја за ин ду стриј ско би ље и

7) мје ре за за шти ту здра вља би ља ка.

(3) У окви ру по др шке ру рал ном раз во ју ко ри сник
оства ру је пра во на нов ча ни под сти цај за:

а) по бољ ша ње кон ку рент но сти:

1) ин ве сти ци је у по љо при вред ну ме ха ни за ци ју,

2) ин ве сти ци је у сто чар ску про из вод њу (основ но ста -
до, објек ти и опре ма),

3) ин ве сти ци је у биљ ну про из вод њу (по ди за ње ви ше -
го ди шњих за са да, из град њу ста кле ни ка и пла сте ни ка),

4) уна пре ђи ва ње по љо при вред ног зе мљи шта (на вод -
ња ва ње),

5) ин ве сти ци је у мо дер ни за ци ју по сто је ћих и из град њу
но вих пре ра ђи вач ких ка па ци те та,

6) по др шка опре ма њу ре фе рент них ла бо ра то ри ја за
кон тро лу ква ли те та,

7) по др шка удру же њи ма на се лу, ор га ни за ци ја ма по љо -
при вред них про из во ђа ча и пре ра ђи ва ча по љо при вред них
про из во да,

8) по др шка из град њи обје ка та од ре ги о нал ног зна ча ја,

9) по др шка уво ђе њу стан дар да кон тро ле ква ли те та по -
љо при вред них и пре храм бе них про из во да,

10) уна пре ђи ва ње људ ских ре сур са у ру рал ним под -
руч ји ма;

б) очу ва ње при ро де и ра ци о нал но га здо ва ње при род -
ним ре сур си ма:

1) по др шка мје ра ма за шти те жи вот не сре ди не,

2) су фи нан си ра ње про тив град не за шти те и пре ми је
оси гу ра ња по љо при вред не про из вод ње;

в) по бољ ша ње усло ва жи во та и уво ђе ње ра зно вр сно сти
при ли ком оства ри ва ња при хо да у се о ској еко но ми ји:

1) оп ште на мје не у раз во ју ру рал них под руч ја,

2) по др шка до пун ским ак тив но сти ма на по љо при вред -
ном га здин ству и про из вод њи по ре ги он спе ци фич них про -
из во да,

3) по др шка осни ва њу и раз во ју ми кро, ма лих и сред -
њих пред у зе ћа на се лу,

4) уна пре ђи ва ње и раз вој услу га ру рал ног ту ри зма,

5) по др шка ини ци ја ти ва ма ло кал ног раз во ја и

г) ин сти ту ци о нал на по др шка.

(4) У окви ру ин тер вент них мје ра на тр жи шту и ван ред -
них по тре ба ко ри сник оства ру је пра во на нов ча ни под сти -
цај за се зон ске ин тер вен ци је на тр жи шту по љо при вред них
про из во да, ван ред не по тре бе и по мо ћи.

(5) Ис пла та сред ста ва по суд ским пре су да ма и жал ба ма
на рје ше ња Аген ци је вр ши се из сред ста ва из ста ва 4. овог
чла на.

1. По др шка про из вод њи и до хот ку

1.1. Сто чар ска про из вод ња

Члан 5.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу и уз гој ква ли тет но
при плод не сто ке има ју ко ри сни ци ко ји се ба ве про из вод -
њом и уз го јем ква ли тет но при плод не сто ке, ако је ква ли -
тет но при плод но гр ло про из ве де но у вла сти том за па ту или
ку пље но за да љи уз гој у ста ро сти до че ти ри мје се ца, а во -
ди по ри је кло од ро ди те ља упи са них у ма тич ну еви ден ци ју
и слу жи за да љу ре про дук ци ју, те ако је основ ни за пат обу -
хва ћен про гра мом уз гој но се лек циј ског ра да, и то за сље -
де ће про из вод ње:

а) про из вод њу и уз гој ква ли тет них при плод них ју ни ца,

б) про из вод њу и уз гој ква ли тет них при плод них кр ма ча,

в) про из вод њу и уз гој ква ли тет них при плод них сви ња
(су пра сне на зи ми це),

г) про из вод њу и уз гој ква ли тет них при плод них ова ца и
ко за,

д) уз гој ко ки ца и пи је тло ва ро ди тељ ских ка рак те ри сти -
ка (те шка и ла ка ли ни ја),

ђ) уз гој осам на е сто не дјељ них пи лен ки,

е) про из вод њу се лек ци о ни са них ма ти ца и

ж) уз гој у си сте му кра ва - те ле. 

(2) Пре ми ја за про из вод њу и уз гој ква ли тет но при плод -
не сто ке утвр ђу је се на кон об ра де и об ра чу на при спје лих
за хтје ва за сва ку вр сту про из вод ње, на кон утвр ђе ног бро ја
је ди ни ца (гр ло/кљун/ко мад), а у скла ду са из но сом ко ји је
утвр ђен Пла ном ко ри шће ња сред ста ва за под сти ца ње
разво ја по љо при вре де и се ла (у да љем тек сту: План ко ри -
шће ња сред ста ва), до 15% од про сјеч не тр жи шне ци је не по
гр лу/кљу ну/ко ма ду и ис пла ћу је се у на ред ној го ди ни.

Члан 6.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу и уз гој ква ли тет но
при плод них ју ни ца има ју под но си о ци за хтје ва ко ји у то ку
го ди не од го је ми ни мал но јед но ква ли тет но при плод но гр -
ло, ко је је оте ље но и од го је но на вла сти том има њу или ку -
пље но у ста ро сти до че ти ри мје се ца и слу жи ће за вла сти -
ту про из вод њу.

(2) Пра во на пре ми ју за про из вод њу и уз гој ква ли тет но
при плод них ју ни ца има ју и под но си о ци за хтје ва прав на
ли ца и пред у зет ни ци ко ји у то ку го ди не од го је ми ни мал но
де сет ква ли тет но при плод них ју ни ца, ко је су оте ље не и од -
го је не на вла сти том има њу или ку пље не за да љи уз гој у
ста ро сти до че ти ри мје се ца, а слу же за да љу про да ју.

(3) Ква ли тет но при плод не ју ни це за ко је се за хтјев под -
но си пр ви пут су жен ска гр ла уве де на у при плод са по стиг -
ну тих 70% раз во ја од ра сле је дин ке и про пи са ном до би при
пр вом при пу сту за по је ди не ра се го ве да пре ма Про гра му
уз го ја го ве да у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 4/10).

(4) Пре ми ја за про из вод њу и уз гој ква ли тет но при плод -
них ју ни ца оства ру је се на осно ву за хтје ва, ко ји се под но -
си Аген ци ји, уз ко ји се при ла жу:

а) увје ре ње из да то од Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у
сто чар ству да гр ло за ко је се под но си за хтјев ис пу ња ва
усло ве из чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка и ст. 1. и 3. овог
чла на,

б) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству о
упи су у Ре ги стар уз га ји ва ча ква ли тет но при плод них го ве -
да и ју ни ца у ма тич ну еви ден ци ју са бро јем гр ла, иден ти -
фи ка ци о ним бро је ви ма, ста ро сти при пр вом осје ме ња ва -
њу, про ци је ње ном или из мје ре ном тје ле сном ма сом на дан
са чи ња ва ња за пи сни ка,

в) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству
да је бик осје ме ни тељ упи сан у Цен трал ни ре ги стар му -
шких ма тич них гр ла,

г) ко пи ја па со ша жи во ти ње,

д) овје ре на из ја ва под но си о ца из ста ва 1. овог чла на да
гр ла за ко ја се под но си за хтјев не ће оту ђи ти при је дру гог
те ле ња, осим уко ли ко то бу де по треб но због ре про дук тив -
них или здрав стве них про бле ма, што мо ра до ку мен то ва ти
над ле жна ве те ри нар ска ор га ни за ци ја и

ђ) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 3. из При ло га
овог пра вил ни ка.

(5) Мак си ма лан из нос ко ји под но си лац за хтје ва мо же
да оства ри за ову вр сту под сти ца ја у те ку ћој го ди ни је
30.000 КМ. 

(6) Ју ни це код ко јих је гра вид ност утвр ђе на на кон 31.
ок то бра 2011. го ди не узи ма ће се у об ра ду уз за хтјев под не -
сен у ври је ме ва же ња овог пра вил ни ка.

(7) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу и уз гој
ква ли тет но при плод не сто ке из ст. 1. и 2. овог чла на под но -
си се у пе ри о ду уз го ја, пре ма Пра вил ни ку о на чи ну во ђе ња
еви ден ци је, из да ва њу по твр да и до ста вља њу из вје шта ја
при осје ме ња ва њу до ма ћих жи во ти ња (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 98/09), а нај ка сни је до 31. де цем -
бра те ку ће го ди не.

Члан 7.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу и уз гој ква ли тет но
при плод них кр ма ча, са ми ни мал но три пра ше ња, има ју уз -
га ји ва чи чи је основ но ста до чи ни нај ма ње 15 ума ти че них
кр ма ча.

29.02.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 18 11



(2) Пре ми ја за уз гој ква ли тет но при плод них кр ма ча из
ста ва 1. овог чла на оства ру је се на осно ву за хтје ва, ко ји се
под но си Аген ци ји, уз ко ји се при ла жу:

а) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству о
упи су у Ре ги стар уз га ји ва ча ква ли тет но при плод не сто ке
са бро јем гр ла, иден ти фи ка ци о ним бро је ви ма и да су гр ла
упи са на у ма тич ну еви ден ци ју, 

б) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству
да је не раст осје ме ни тељ упи сан у Цен трал ни ре ги стар му -
шких ма тич них гр ла,

в) пре пис кар то на упо тре бе у при пло ду за при плод не
кр ма че са чи њен на Обра сцу 5. из При ло га овог пра вил ни -
ка, овје рен од Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству,

г) из ја ва под но си о ца за хтје ва да се за хтјев под но си пр -
ви пут за при плод не кр ма че у то ку го ди не и

д) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 3. из При ло га
овог пра вил ни ка.

(3) Мак си ма лан из нос ко ји под но си лац за хтје ва мо же
да оства ри за ову вр сту под сти ца ја у те ку ћој го ди ни је
30.000 КМ. 

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу и уз гој
ква ли тет но при плод не сто ке из ста ва 1. овог чла на под но -
си се у пе ри о ду уз го ја, а нај ка сни је до 31. де цем бра те ку ће
го ди не.

Члан 8.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу и уз гој ква ли тет но
при плод них сви ња (су пра сне на зи ми це) има ју про из во ђа -
чи чи је основ но ста до има нај ма ње 50 ума ти че них кр ма ча. 

(2) Пре ми ја за про из вод њу и уз гој ква ли тет но при плод -
них сви ња (су пра сних на зи ми ца) из ста ва 1. овог чла на
оства ру је се на осно ву за хтје ва, ко ји се под но си Аген ци ји,
уз ко ји се при ла жу:

а) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству о
упи су у Ре ги стар уз га ји ва ча ква ли тет но при плод не сто ке
са бро јем гр ла, иден ти фи ка ци о ним бро је ви ма и да гр ла по -
ти чу из ста да за ко ја се во ди ма тич на еви ден ци ја,

б) из ја ва под но си о ца за хтје ва да се за хтјев под но си пр -
ви пут за уз гој ква ли тет но при плод них сви ња (су пра сна
на зи ми ца) у то ку го ди не,

в) пре пис кар то на упо тре бе у при пло ду за ква ли тет но
при плод не сви ње (на зи ми це) са чи њен на Обра сцу 4. из
При ло га овог пра вил ни ка, овје рен од Аген ци је за уз гој и
се лек ци ју у сто чар ству и

г) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 3. из При ло га
овог пра вил ни ка.

(3) Мак си ма лан из нос ко ји под но си лац за хтје ва мо же
да оства ри за ову вр сту под сти ца ја у те ку ћој го ди ни је
30.000 КМ. 

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу и уз гој
ква ли тет но при плод них сви ња из ста ва 1. овог чла на под -
но си се у пе ри о ду уз го ја, а нај ка сни је до 31. де цем бра те -
ку ће го ди не.

Члан 9.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу и уз гој ква ли тет но
при плод них ова ца и ко за има ју уз га ји ва чи ко ји су но си о ци
по љо при вред них га здин ста ва, чи је основ но ста до има ми -
ни мал но 100 ова ца или 50 ко за.

(2) Под основ ним ста дом из ста ва 1. овог чла на под ра -
зу ми је ва ју се је дин ке ко је су да ле по том ство, при плод ни
ов но ви и јар че ви осје ме ни те љи.

(3) Пре ми ја за про из вод њу и уз гој ква ли тет но при плод -
них ова ца и ко за из ста ва 1. овог чла на оства ру је се на осно -
ву за хтје ва, ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји се при ла жу:

а) увје ре ње Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству да
ов це или ко зе за ко је се под но си за хтјев ис пу ња ва ју усло ве
из чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка и ст. 1. и 2. овог чла на,

б) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству о
упи су у Ре ги стар уз га ји ва ча ква ли тет но при плод не сто ке
са бро јем гр ла, ра сном при пад но шћу и да су гр ла упи са на

у ма тич ну еви ден ци ју са спе ци фи ка ци јом иден ти фи ка ци о -
них бро је ва гр ла, 

в) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству
да је ован/ја рац осје ме ни тељ упи сан у Цен трал ни ре ги стар
му шких ма тич них гр ла и

г) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 3. из При ло га
овог пра вил ни ка.

(4) Ви си на пре ми је из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се у
скла ду са ве ли чи ном ста да, и то за:

а) ов це: од 100 до 200 гр ла, од 201 до 400 гр ла, од 401
до 600 гр ла и пре ко 601 гр ла и

б) ко зе: од 50 до 100 гр ла и пре ко 101 гр ла.

(5) Уз га ји ва чи ква ли тет но при плод них ова ца, ко ји има -
ју уз гој у чи стој кр ви ра са: ро ма нов ска, тек сел (te xel), ил де
франс (il d' Fran ce) и ње мач ка ме ри но ов ца има ју пра во на
пре ми ју уве ћа ну за 20% у од но су на утвр ђе ни из нос пре -
ми је по ста ду из ста ва 4. тач ка а) овог чла на и чла на 5. став
3. овог пра вил ни ка.

(6) Мак си ма лан из нос ко ји ко ри сник пре ми је, вла сник
ста да, мо же оства ри ти за ову вр сту под сти ца ја у те ку ћој го -
ди ни је 20.000 КМ. 

(7) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу и уз гој
ква ли тет но при плод не сто ке из ста ва 1. овог чла на под но -
си се нај ка сни је 30. ок то бра те ку ће го ди не.

Члан 10.

(1) Пра во на пре ми ју за уз гој ква ли тет но при плод них
ко ки ца и пи је тло ва ро ди тељ ских ка рак те ри сти ка оства ру ју
уз га ји ва чи ко ји уз го је ми ни мал но 2.000 кљу но ва, на осно -
ву за хтје ва, ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји се при ла жу:

а) по твр да о по ри је клу (ра чун о ку по ви ни јед но днев -
них пи ли ћа, од но сно ја ја за ин ку би ра ње и из ја ва од го вор -
ног ли ца да су ја ја ин ку би ра на у вла сти тој ин ку ба тор ској
ста ни ци),

б) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству о
упи су у Ре ги стар уз га ји ва ча ква ли тет но при плод не сто ке
са бро јем кљу но ва и да су упи са ни у Глав ни ре ги стар ма -
тич них ја та за ква ли тет но при плод не ко ки це и пи је тло ве
ро ди тељ ских ка рак те ри сти ка,

в) из ја ва од го вор ног ли ца да се за хтјев под но си пр ви
пут за про из ве де не и уз го је не ква ли тет но при плод не ко ки -
це и пи је тло ве ро ди тељ ских ка рак те ри сти ка,

г) еви ден ци ја уги ну ћа то ком уз го ја - овје ре на од под но -
си о ца за хтје ва и

д) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 3. из При ло га
овог пра вил ни ка.

(2) Мак си ма лан из нос ко ји под но си лац за хтје ва мо же
да оства ри за ову вр сту под сти ца ја у те ку ћој го ди ни је
30.000 КМ.

(3) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу и уз гој
ква ли тет но при плод не сто ке из ста ва 1. овог чла на под но -
си се по ре а ли за ци ји уз го ја, а нај ка сни је до 31. де цем бра
те ку ће го ди не.

Члан 11.

(1) Пра во на пре ми ју за уз гој осам на е сто не дјељ них пи -
лен ки оства ру ју уз га ји ва чи ко ји уз го је ми ни мал но 4.000
кљу но ва у тур ну су, а на осно ву за хтје ва, ко ји се под но си
Аген ци ји, уз ко ји се при ла жу:

а) по твр да о по ри је клу (ра чун о ку по ви ни јед но днев -
них пи ли ћа, од но сно ја ја за ин ку би ра ње и из ја ва од го вор -
ног ли ца да су ја ја ин ку би ра на у вла сти тој ин ку ба тор ској
ста ни ци),

б) из ја ва од го вор ног ли ца да се за хтјев под но си пр ви
пут за уз го је не осам на е сто не дјељ не пи лен ке,

в) еви ден ци ја уги ну ћа то ком уз го ја, пот пи са на од под -
но си о ца за хтје ва,

г) за уз го је не и про да те осам на е сто не дјељ не пи лен ке
ра чун о про да ји и увје ре ње о здрав стве ном ста њу жи во ти -
ња и

д) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 3. из При ло га
овог пра вил ни ка.
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(2) Мак си ма лан из нос ко ји под но си лац за хтје ва мо же
да оства ри за ову вр сту под сти ца ја у те ку ћој го ди ни из но -
си 70.000 КМ.

(3) За хтјев за ис пла ту пре ми је из ста ва 1. овог чла на
под но си се по ре а ли за ци ји уз го ја, а нај ка сни је до 31. де -
цем бра те ку ће го ди не.

Члан 12.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу се лек ци о ни са них
ма ти ца има ју ре ги стро ва ни про из во ђа чи се лек ци о ни са них
ма ти ца и цен три за се лек ци ју на под руч ју Ре пу бли ке.

(2) Пре ми ја за про из вод њу се лек ци о ни са них ма ти ца
оства ру је се на осно ву за хтје ва, ко ји се под но си Аген ци ји,
уз ко ји се при ла жу:

а) ко пи ја рје ше ња о упи су у Ре ги стар про из во ђа ча се -
лек ци о ни са них ма ти ца,

б) за пи сник Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству
о про из вод њи се лек ци о ни са них ма ти ца,

в) књи га еви ден ци је о про да ји се лек ци о ни са них ма ти -
ца и

г) об ра чун пре ми је за сно ван на бро ју се лек ци о ни са них
и про да тих ма ти ца, са чи њен на Обра сцу 3. из При ло га овог
пра вил ни ка.

(3) Мак си ма лан из нос ко ји под но си лац за хтје ва мо же
да оства ри за ову вр сту под сти ца ја у те ку ћој го ди ни је
5.000 КМ.

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу се лек ци -
о ни са них ма ти ца под но си се нај ка сни је до 31. ав гу ста те -
ку ће го ди не.

Члан 13.

(1) Пра во на пре ми ју за уз гој кра ва у си сте му уз го ја
кра ва - те ле оства ру ју уз га ји ва чи ко ји по сје ду ју ми ни мал -
но пет кра ва ком би но ва них (ме со - мли је ко) или тов них ра -
са, од но сно кри жан це тов них и ком би но ва них ра са и при -
плод ног би ка на ве де ног ти па ко ји је упи сан у Цен трал ни
ре ги стар му шких ма тич них гр ла, а ко је да ју по том ство и од
ко јих је је ди ни при ход при раст те ле та, на осно ву за хтје ва,
ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји се при ла жу:

а) увје ре ње из да то од Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у
сто чар ству да ста до за ко је се под но си за хтјев ис пу ња ва
усло ве из ста ва 1. овог чла на,

б) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству о
упи су у Ре ги стар уз га ји ва ча ква ли тет но при плод не сто ке
са бро јем гр ла, иден ти фи ка ци о ним бро је ви ма и да су гр ла
упи са на у ма тич ну еви ден ци ју,

в) за пи сник Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству
о утвр ђе ној про из вод њи у си сте му кра ва - те ле, ко ји мо же
би ти са чи њен на кон че ти ри мје се ца ста ро сти те ле та,

г) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству
да је бик осје ме ни тељ упи сан у Цен трал ни ре ги стар му -
шких ма тич них гр ла,

д) ко пи је па со ша кра ва и би ка у вла сни штву и

ђ) ко пи ја кар то на осје ме ња ва ња или при пу ста кра ва и
ре ги стра те ла ди.

(2) Ко ри сник под сти ца ја за уз гој кра ва у си сте му кра ва
- те ле не мо же за иста гр ла ко ри сти ти под сти цај на сред ства
по осно ву пра ва на пре ми ју за мли је ко.

(3) Мак си ма лан из нос ко ји под но си лац за хтје ва мо же
оства ри ти за ову вр сту под сти ца ја у те ку ћој го ди ни је 400
КМ по гр лу или до 30.000 КМ по под но си о цу за хтје ва.

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу и уз гој ква -
ли тет но при плод не сто ке из ста ва 1. овог чла на под но си се у
пе ри о ду уз го ја, а нај ка сни је до 31. де цем бра те ку ће го ди не.

Члан 14.

(1) Пра во на пре ми ју за кра вље, ов чи је и ко зје мли је ко
има ју про из во ђа чи мли је ка, ре ги стро ва на по љо при вред на
га здин ства ко ја мли је ко ис по ру че пре ра ђи ва чи ма мли је ка
ди рект но или пре ко ор га ни за то ра от ку па.

(2) Ор га ни за тор от ку па или пре ра ђи вач ко ји ди рект но
пре у зи ма мли је ко мо ра има ти скло пљен уго вор са овла -

шће ном ла бо ра то ри јом ко ја вр ши кон тро лу ква ли те та свје -
жег си ро вог мли је ка на осно ву Пра вил ни ка о ква ли те ту
свје жег си ро вог мли је ка.

(3) Ви си на пре ми је из ста ва 1. овог чла на из но си:

а) 0,35 КМ/ли тру - мли је ко Е кла се, 

б) 0,20 КМ/ли тру - мли је ко I кла се, 

в) 0,16 КМ/ли тру - мли је ко II кла се и

г) 0,10 КМ/ли тру- мли је ко III кла се.

(4) За хтје ве мо гу под но си ти са мо ор га ни за то ри от ку па
са под руч ја Ре пу бли ке, а ко ји су ду жни да во де и до ста вља -
ју уред ну еви ден ци ју о от ку пље ним ко ли чи на ма мли је ка,
бро ју му зних гр ла, мли јеч ним кар то ни ма, па со ши ма за му -
зна гр ла и бро ју ко ри сни ка пре ми је са њи хо вим тач ним по -
да ци ма (ЈМБ/ЈИБ, на зив бан ке и те ку ћи, од но сно жи ро ра -
чун). 

Члан 15.

(1) Пре ми ја за кра вље, ов чи је и ко зје мли је ко оства ру је
се на осно ву за хтје ва, ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји:

а) при вред на дру штва и пред у зет ни ци ко ји се ба ве от -
ку пом мли је ка од по љо при вред ни ка и да ље га пре ра ђу ју
под но се:

1) спи сак по љо при вред ни ка, ко ји са др жи: име и пре зи -
ме но си о ца по љо при вред ног га здин ства, ЈМБ/ЈИБ, оп шти -
ну, ко ли чи ну от ку пље ног мли је ка, кла су мли је ка, уку пан
број му зних гр ла од ко јих се узи ма мли је ко за об ра чун ски
пе ри од и бро је ве те ку ћих или жи ро ра чу на крај њих ко ри -
сни ка пре ми је гру пи са них по бан ка ма и из но си ма за по је ди -
нач но пла ћа ње, са чи њен на Обра сцу 5а. из При ло га овог
пра вил ни ка, ко ји је по треб но до ста ви ти по ред штам па не
фор ме и у елек трон ској фор ми на мејл адре су Аген ци је
(Обра зац је до сту пан на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства),

2) по твр ду пре ра ђи ва ча мли је ка, ко ја са др жи пре у зе ту
ко ли чи ну мли је ка за об ра чун ски пе ри од,

3) по твр ду овла шће ног ве те ри нар ског ин спек то ра о
ула зним ко ли чи на ма мли је ка у пре ра ди за об ра чун ски пе -
ри од,

4) син те тич ку кар ти цу до ба вља ча (ко о пе ра на та), ако је
от куп из вр шен ра ди да ље пре ра де,

5) по твр ду от ку пљи ва ча или пре ра ђи ва ча да су из ми ри -
ли оба ве зе пре ма про из во ђа чи ма мли је ка за пре у зе то мли -
је ко из прет ход ног мје се ца, 

6) по твр ду овла шће не ла бо ра то ри је да су из ми ре не
оба ве зе за из вр ше ну кон тро лу мли је ка;

б) удру же ња по љо при вред них про из во ђа ча ко ја се ба ве
ор га ни зо ва њем са ку пља ња мли је ка од по љо при вред ни ка
за пре ра ђи ва че под но се:

1) спи сак по љо при вред ни ка, ко ји са др жи: име и пре зи -
ме но си о ца по љо при вред ног га здин ства, ЈМБ/ЈИБ, оп шти -
ну, ко ли чи ну от ку пље ног мли је ка, кла су мли је ка, уку пан
број му зних гр ла од ко јих се узи ма мли је ко за об ра чун ски
пе ри од и бро је ве те ку ћих или жи ро ра чу на крај њих ко ри -
сни ка пре ми је гру пи са них по бан ка ма и из но си ма за по је -
ди нач но пла ћа ње, са чи њен на Обра сцу 5а. из При ло га овог
пра вил ни ка,

2) из ја ву од го вор ног ли ца о са ку пље ним и пре да тим ко -
ли чи на ма мли је ка за об ра чун ски пе ри од, 

3) по твр ду пре ра ђи ва ча мли је ка, ко ја са др жи пре у зе ту
ко ли чи ну мли је ка за об ра чун ски пе ри од,

4) по твр ду овла шће ног ве те ри нар ског ин спек то ра о ула -
зним ко ли чи на ма мли је ка у пре ра ду за об ра чун ски пе ри од,

5) син те тич ку кар ти цу до ба вља ча (ко о пе ра на та),

6) по твр ду овла шће не ла бо ра то ри је да су из ми ре не
оба ве зе за из вр ше ну кон тро лу мли је ка;

в) при вред на дру штва, по љо при вред не за дру ге и пред -
у зет ни ци ко ји про из во де мли је ко и про да ју га ра ди да ље
пре ра де под но се:

1) спи сак ко ји са др жи: на зив при вред ног дру штва, по -
љо при вред не за дру ге и пред у зет ни ка ко ји про из во ди мли -
је ко, ЈИБ, оп шти ну, ко ли чи ну от ку пље ног мли је ка, кла су
мли је ка, уку пан број му зних гр ла од ко јих се узи ма мли је -
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ко за об ра чун ски пе ри од и бро је ве жи ро ра чу на крај њих
ко ри сни ка пре ми је гру пи са них по бан ка ма и из но си ма за
по је ди нач но пла ћа ње, са чи њен на Обра сцу 5а. из При ло га
овог пра вил ни ка,

2) ра чун о про да ји мли је ка, ко ји са др жи ко ли чи не мли -
је ка за при вред но дру штво, по љо при вред ну за дру гу и
пред у зет ни ка, 

3) по твр ду пре ра ђи ва ча мли је ка, ко ја са др жи пре у зе ту
ко ли чи ну мли је ка за об ра чун ски пе ри од,

4) по твр ду овла шће ног ве те ри нар ског ин спек то ра о ула -
зним ко ли чи на ма мли је ка у пре ра ди за об ра чун ски пе ри од,

5) син те тич ку кар ти цу до ба вља ча (ко о пе ра на та),

6) по твр ду овла шће не ла бо ра то ри је да су из ми ре не
оба ве зе за из вр ше ну кон тро лу мли је ка;

г) при вред на дру штва, по љо при вред не за дру ге и пред -
у зет ни ци ко ји се ба ве про из вод њом и пре ра дом мли је ка
под но се:

1) спи сак ко ји са др жи: на зив при вред ног дру штва, по -
љо при вред не за дру ге и пред у зет ни ка ко ји про из во ди и
пре ра ђу је мли је ко, ЈИБ, оп шти ну, ко ли чи ну от ку пље ног
мли је ка, кла су мли је ка, уку пан број му зних гр ла од ко јих
се узи ма мли је ко за об ра чун ски пе ри од и бро је ве жи ро ра -
чу на крај њих ко ри сни ка пре ми је гру пи са них по бан ка ма и
из но си ма за по је ди нач но пла ћа ње, са чи њен на Обра сцу 5а.
из При ло га овог пра вил ни ка,

2) син те тич ку кар ти ца до ба вља чу (ко о пе ра на та),

3) су бјек ти ко ји има ју вла сти ту про из вод њу и пре ра ду
мли је ка, од но сно из лаз ро бе из јед не у дру гу про из вод њу
под но се из ја ву да је мли је ко про из ве де но на соп стве ној фар -
ми и књи го вод стве ну до ку мен та ци ју као до каз о за ду же њу
пре у зе тих ко ли чи на свје жег си ро вог мли је ка у пре ра ду и

4) по твр ду овла шће не ла бо ра то ри је да су из ми ре не
оба ве зе за из вр ше ну кон тро лу мли је ка.

(2) Под но си о ци за хтје ва за оства ри ва ње пра ва на пре -
ми ју из ста ва 1. овог чла на под но се об ра чун пре ми је са чи -
њен на Обра сцу 5. из При ло га овог пра вил ни ка. 

(3) Крај њи ко ри сни ци пре ми је за мли је ко ко ји су оба -
ве зе по За кључ ку Вла де Ре пу бли ке, број: 04/1-012-2-81/10,
од 28. ја ну а ра 2010. го ди не, из ми ри ли на кон ис те ка ро ка из
ста ва 6. овог чла на не ће мо ћи оства ри ти пра во на под сти -
цај на сред ства за тра же ни мје сец.

(4) За хтје ви за пре ми ју за мли је ко про из ве де но и от ку -
пље но у 2012. го ди ни рје ша ва ће се по од ред ба ма овог пра -
вил ни ка. 

Члан 16.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за на бав ку ква ли тет -
но при плод них сте о них ју ни ца у ци љу по ве ћа ња бро ја му -
зних кра ва и по ве ћа ња про из вод ње свје жег си ро вог мли је -
ка има ју ко ри сни ци ко ји су се при ја ви ли на Јав ни по зив за
ис ка зи ва ње ин те ре са, број: 12.07.337-436/11 од 27. де цем -
бра 2011. го ди не, а на кон про вје ре ис пу ње но сти усло ва на
те ре ну, ко је ће утвр ди ти ко ми си ја фор ми ра на рје ше њем
ди рек то ра Аген ци је. 

(2) Ко ми си ја ће утвр ди ти ис пу ње ност усло ва на осно ву
по ста вље них кри те ри ју ма и оцје не усло ва, као што су
објек ти за др жа ње и смје штај му зних кра ва, ми ни мал ни
бро ј му зних кра ва у вла сни шту, на чи н др жа ња, мо гућ но сти
про из вод ње до вољ них ко ли чи на хра не и дру ги усло ви. 

(3) Нов ча на сред ства ис пла ћу ју се до ба вља чи ма иза -
бра ним на кон спро ве де не про це ду ре јав них на бав ки на
осно ву уго во ра о из вр ше њу по сло ва и од лу ке Вла де.

(4) Ми ни стар ство ће са ода бра ним по љо при вред ним
про из во ђа чи ма пот пи са ти уго вор, у ко јем ће де фи ни са ти
све оба ве зе ко ри сни ка пре ма Ми ни стар ству.

Члан 17.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу тов ног ма те ри ја ла
има ју ко ри сни ци ко ји се ба ве про из вод њом и про да јом тов -
ног ма те ри ја ла.

(2) Пре ми ја за про из вод њу тов ног ма те ри ја ла утвр ђу је
се на кон об ра де свих при спје лих за хтје ва, за сва ку про из -
вод њу, а у скла ду са из но сом ко ји је утвр ђен Пла ном ко ри -

шће ња сред ста ва, на ба зи одо бре них је ди ни ца мје ре (гр ла,
кљу но ва, ки ло гра ма), ко је ис пу ња ва ју усло ве у скла ду са
овим пра вил ни ком, утвр ђе не тр жи шне ци је не и ко е фи ци -
јен та обр та и не мо же из но си ти ви ше од 15% од про сјеч не
тр жи шне ци је не по гр лу/кљу ну или ки ло гра му и ис пла ћу -
је се у на ред ној го ди ни, за сље де ће про из вод ње:

а) за про из вод њу тов не ју на ди,

б) за про из вод њу тов них сви ња,

в) за про из вод њу број ле ра и

г) за про из вод њу ри бе (па стрм ка и ша ран).

(3) За хтје ви и ра чу ни на ста ли по сли је 31. ок то бра 2011.
го ди не рје ша ва ће се по од ред ба ма овог пра вил ни ка. 

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за
намјенe из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. де цем -
бра те ку ће го ди не.

Члан 18.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу тов не ју на ди има -
ју ко ри сни ци ко ји уто ве и про да ју ми ни мал но пет гр ла у
то ку го ди не, оства ре ми ни мал ни при раст од 300 кг по гр лу
са ми ни мал но 200 да на у то ву и мак си мал ном ула зном те -
жи ном до 300 кг.

(2) Да ни то ва из ста ва 1. овог чла на ра чу на ју се од да -
на оби ље жа ва ња жи во ти ња у вла сни штву или пре но са вла -
сни штва на жи во ти ња ма до да ту ма про да је, од но сно од да -
на уво за.

(3) При ја ва то ва се вр ши у ро ку од 30 да на на кон оби -
ље жа ва ња гр ла, од но сно мак си мал но 30 да на на кон ку по -
ви не гр ла, од но сно 30 да на на кон уво за.

(4) При ја ва про из вод ње тов не ју на ди из ста ва 3. овог
чла на под но си се Аген ци ји на Обра сцу 6. из При ло га овог
пра вил ни ка и тре ба да са др жи: име и пре зи ме уз га ји ва ча -
но си о ца по љо при вред ног га здин ства, адре су, оп шти ну
(ЈМБ/ЈИБ), РБПГ, број те ле фо на, спе ци фи ка ци ју ко ја са др -
жи број гр ла ко ја се ста вља ју у тов са ула зним те жи на ма и
иден ти фи ка ци о ним бро је ви ма гр ла и до каз о по ри је клу гр ла.

(5) До каз о по ри је клу гр ла из ста ва 4. овог чла на је па -
сош из дат од Аген ци је за иден ти фи ка ци ју и кре та ње жи во -
ти ња, за вла сти ту про из вод њу или обра зац за при ја вљи ва -
ње жи во ти ња и за хтјев за из да ва ње па со ша (А1 обра зац), а
за уве зе на гр ла по треб но је до ста ви ти уво зну ца рин ску де -
кла ра ци ју и ра чун о ку по ви ни гр ла.

Члан 19.

(1) Пре ми ја за про из вод њу тов не ју на ди из чла на 18.
овог пра вил ни ка оства ру је се на осно ву за хтје ва, ко ји се
под но си Аген ци ји, уз ко ји се при ла же: 

а) фак ту ра, од но сно ра чун или от куп ни лист - блок о
про да ји гр ла су бјек ти ма ре ги стро ва ним за кла ње сто ке, са
бро јем гр ла, те жи ном гр ла и уне се ним иден ти фи ка ци о ним
бро је ви ма за гр ла,

б) из во зна ца рин ска де кла ра ци ја за гр ла про да та ван
гра ни ца БиХ, са бро јем гр ла, те жи ном гр ла и спе ци фи ка -
ци јом иден ти фи ка ци о них бро је ва ушних мар ки ца,

в) ко пи ја увје ре ња о здрав стве ном ста њу жи во ти ња ко -
ја пра ти тран спорт ју на ди или C обра зац,

г) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 7. из При ло га
овог пра вил ни ка,

д) ко пи ја рје ше ња о ре ги стра ци ји за кла о ни це ко је су
ре ги стро ва не по осно ву пред у зет нич ке дје лат но сти,

ђ) ко пи ја рје ше ња о ре ги стра ци ји за су бјек те ко ји су ре -
ги стро ва ни као ПДВ об ве зни ци,

е) су бјек ти ко ји има ју вла сти ту про из вод њу тов не ју на -
ди и пре ра ду ме са, од но сно из лаз ро бе из јед не у дру гу
про из вод њу под но се из ја ву да су тов на ју над уто вље на на
соп стве ној фар ми и књи го вод стве ну до ку мен та ци ју као
до каз о за ду же њу пре у зе тих ко ли чи на тов не ју на ди у пре -
ра ду и

ж) фо то-ко пи је па со ша за тов ну ју над уко ли ко је уз
при ја ву за тов при ло жен А1 обра зац.

(2) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу тов не ју -
на ди не мо же се под ни је ти за ју над ста ри ју од 24 мје се ца.
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(3) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу тов не ју -
на ди под но си се у ро ку од 30 да на од да на про да је.

(4) Мак си ма лан из нос под сти цај них сред ста ва ко ји
под но си лац за хтје ва мо же оства ри ти за ову вр сту под сти -
ца ја у те ку ћој го ди ни је 100.000 КМ.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. де цем бра те -
ку ће го ди не.

Члан 20.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу тов них сви ња има -
ју ко ри сни ци ко ји уто ве и про да ју ми ни мал но 100 то вље -
ни ка у то ку го ди не. 

(2) То вље ни ци из ста ва 1. овог чла на мо ра ју оства ри ти
ми ни ма лан при раст од 70 кг по то вље ни ку са мак си мал ном
ула зном те жи ном до 35 кг и ста ро сти сви ња до три и по
мје се ца и из ла зном те жи ном од 90 кг до 120 кг у јед ном
тур ну су са ми ни мал но 80 да на то ва.

(3) Да ни то ва из ста ва 2. овог чла на ра чу на ју се од да -
на оби ље жа ва ња жи во ти ња у вла сни штву или пре но са вла -
сни штва на жи во ти ња ма до да ту ма про да је, од но сно од да -
на уво за.

(4) При ја ва то ва се вр ши у ро ку од 30 да на на кон оби -
ље жа ва ња пра са ди, од но сно мак си мал но 30 да на на кон на -
бав ке пра са ди, од но сно 30 да на на кон уво за.

(5) При ја ва про из вод ње тов них сви ња из ста ва 4. овог
чла на под но си се Аген ци ји на Обра сцу 6., ко ји се на ла зи у
При ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио и
тре ба да са др жи сље де ће по дат ке: име и пре зи ме уз га ји ва -
ча - но си о ца по љо при вред ног га здин ства, адре су, оп шти ну
(ЈМБ/ЈИБ), РБПГ, број те ле фо на, спе ци фи ка ци ју ушних
мар ки ца са бро јем гр ла ко ја се ста вља ју у тов са ула зним
те жи на ма гр ла и ко пи ју при зна ни це за оба вље не мје ре
здрав стве не за шти те жи во ти ња, са иден ти фи ка ци о ним
бро је ви ма сви ња и ста ро шћу сви ња ко је из да је над ле жна
ве те ри нар ска слу жба.

(6) За жи во ти ње ку пље не из ван под руч ја Ре пу бли ке,
од но сно БиХ ко је се ста вља ју у тов по треб но је, по ред при -
ја ве про из вод ње из ст. 4. и 5. овог чла на, до ста ви ти и уво -
зну ца рин ску де кла ра ци ју и ра чун о ку по ви ни гр ла.

Члан 21.

(1) Пре ми ја за про из вод њу тов них сви ња оства ру је се
на осно ву за хтје ва, уз ко ји се при ла жу:

а) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 7. из При ло га
овог пра вил ни ка,

б) фак ту ра, од но сно ра чун или от куп ни лист-блок о
про да ји гр ла су бјек ти ма ре ги стро ва ним за кла ње сто ке са
бро јем гр ла, те жи ном гр ла и уне се ним иден ти фи ка ци о ним
бро је ви ма за гр ла,

в) из во зна ца рин ска де кла ра ци ја за гр ла про да та ван
гра ни ца БиХ, са бро јем гр ла, те жи ном гр ла и спе ци фи ка -
ци јом иден ти фи ка ци о них бро је ва ушних мар ки ца,

г) ко пи ја рје ше ња о ре ги стра ци ји за су бјек те ко ји су ре -
ги стро ва ни као ПДВ об ве зни ци,

д) ко пи ја увје ре ња о здрав стве ном ста њу жи во ти ња, ко -
ја пра ти тран спорт сви ња, 

ђ) ко пи ја рје ше ња о ре ги стра ци ји за кла о ни це ко је су
ре ги стро ва не по осно ву пред у зет нич ке дје лат но сти и 

е) су бјек ти ко ји има ју вла сти ту про из вод њу тов них сви -
ња и пре ра ду ме са, од но сно из лаз ро бе из јед не у дру гу про -
из вод њу под но се из ја ву да су тов не сви ње уто вље не на соп -
стве ној фар ми и књи го вод стве ну до ку мен та ци ју као до каз о
за ду же њу пре у зе тих ко ли чи на тов них сви ња у пре ра ду.

(2) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу тов них
сви ња не мо же се под ни је ти за сви ње ста ри је од де вет мје -
се ци.

(3) Мак си ма лан из нос под сти цај них сред ста ва ко ји
под но си лац за хтје ва мо же да оства ри за ову вр сту под сти -
ца ја у те ку ћој го ди ни је 100.000 КМ.

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу тов них
сви ња под но си се у ро ку од 30 да на од да на про да је.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. де цем бра те -
ку ће го ди не.

Члан 22.

(1) Пра во на пре ми ју за број ле ре има ју ко ри сни ци ко ји
уто ве и про да ју ми ни мал но 5.000 кљу но ва број ле ра у тур -
ну су ми ни мал не про сјеч не из ла зне те жи не 1,70 кг/број ле -
ру у вла сти том или за ку пље ном објек ту, на осно ву за хтје -
ва, ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји при ла жу:

а) по твр ду о по ри је клу јед но днев них пи ли ћа или из ја -
ву од го вор ног ли ца да су јед но днев ни пи ли ћи ин ку би ра ни
у вла сти тој ин ку ба тор ској ста ни ци и увје ре ње о здрав стве -
ном ста њу жи во ти ња за јед но днев не пи ли ће,

б) ра чун или от куп ни блок (лист) о про да ји број ле ра и
увје ре ње о здрав стве ном ста њу жи во ти ња за број ле ре,

в) су бјек ти ко ји има ју вла сти ту про из вод њу број ле ра и
пре ра ду ме са, од но сно из лаз ро бе из јед не у дру гу про из -
вод њу под но се из ја ву да су број ле ри уто вље ни на соп стве -
ној фар ми и књи го вод стве ну до ку мен та ци ју као до каз о за -
ду же њу пре у зе тих ко ли чи на број ле ра у пре ра ду,

г) еви ден ци ју уги ну ћа то ком уз го ја овје ре ну од под но -
си о ца за хтје ва и

д) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 7. из При ло га
овог пра вил ни ка.

(2) Ко ри сни ци ко ји вр ше услу жни тов број ле ра у вла сти -
том објек ту за ор га ни за то ра про из вод ње са сје ди штем у Ре -
пу бли ци и ко ји уто ве и ис по ру че ми ни мал но 12.000 кљу но -
ва број ле ра у то ку го ди не пра во на пре ми ју оства ру ју на
осно ву за хтје ва ор га ни за то ра про из вод ње, уз ко ји при ла жу: 

а) уго вор о услу жном то ву број ле ра са ор га ни за то ри ма
то ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке,

б) по твр ду о по ри је клу јед но днев них пи ли ћа или из ја -
ву од го вор ног ли ца да су јед но днев ни пи ли ћи ин ку би ра ни
у вла сти тој ин ку ба тор ској ста ни ци и увје ре ње о здрав стве -
ном ста њу жи во ти ња за јед но днев не пи ли ће,

в) от прем ни це ко је пра те ис по ру ку јед но днев них пи ли ћа,

г) увје ре ње о здрав стве ном ста њу жи во ти ња за број ле ре,

д) еви ден ци ју уги ну ћа то ком уз го ја овје ре ну од то вља ча, 

ђ) об ра чун то ва или от куп ни лист за број ле ре са бро јем
кљу но ва и те жи ном, овје рен од ор га ни за то ра,

е) из вод из бан ке као до каз о пла ћа њу услу жног то ва,

ж) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 7. из При ло га
овог пра вил ни ка и

з) спе ци фи ка ци ју ко ри сни ка под сти ца ја по бан ка ма на
Обра сцу 8. из При ло га овог пра вил ни ка, која тре ба да са -
др жи: је дин стве ни ма тич ни број (ЈМБ), РБПГ, име и пре зи -
ме но си о ца по љо при вред ног га здин ства, адре су, оп шти ну,
број усе ље них јед но днев них пи ли ћа, да тум усе ље ња, број
уги ну лих кљу но ва то ком уз го ја, број пре у зе тих број ле ра,
да тум исе ље ња, на зив бан ке и број те ку ћег или жи ро ра чу -
на, ко ји је по треб но до ста ви ти по ред штам па не фор ме и у
елек трон ској фор ми на мејл адре су Аген ци је (Обра зац је
до сту пан на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства).

(3) Мак си ма лан из нос под сти цај них сред ста ва ко ји ко -
ри сник пре ми је мо же да оства ри за ову вр сту под сти ца ја у
те ку ћој го ди ни је 100.000 КМ.

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу из ст. 1. и 2.
овог чла на под но си се у ро ку од 30 да на од да на ис по ру ке.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. де цем бра те -
ку ће го ди не.

Члан 23.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу кон зум не ри бе
има ју прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји се ба ве уз го јем и
про да јом ри бе.

(2) Пре ми ја за уз го је ну кон зум ну ри бу оства ру је се на
осно ву за хтје ва, ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји се при -
ла жу: 

а) мје сеч ни пре глед ре а ли за ци је по куп ци ма са ко ли чи -
на ма про да те ри бе,
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б) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 9. из При ло га
овог пра вил ни ка,

в) фак ту ре и от прем ни це за про да те ко ли чи не кон зум -
не ри бе, пот пи са не и овје ре не од куп ца, 

г) ко пи ја из во зне ца рин ске де кла ра ци је за ри бу про да -
ту ван гра ни ца БиХ,

д) су бјек ти ко ји има ју вла сти ти уз гој и пре ра ду ри бе,
од но сно из лаз ро бе из јед не у дру гу про из вод њу под но се
из ја ву да је кон зум на ри ба уз го је на на вла сти тим ри бо го ји -
ли шти ма и књи го вод стве ну до ку мен та ци ју као до каз о за -
ду же њу пре у зе тих ко ли чи на кон зум не ри бе у пре ра ду,

ђ) су бјек ти ко ји има ју про из вод њу и про да ју у вла сти -
тим ма ло про дај ним објек ти ма (ри бар ни це) по треб но је да
до ста ве књи гу из ла зних фак ту ра за мје сец у ко ме су из да -
те фак ту ре,

е) по твр да о по ри је клу мла ђи или из ја ва од го вор ног ли -
ца да је млађ из вла сти тог мри је ста,

ж) ко пи ја во до при вред не до зво ле или са гла сно сти,

з) по твр да Аген ци је за во де о из ми ре ној вод ној на кна ди,

и) зе мљи шнокњи жни из вод или по сје дов ни лист ако
ни је ус по ста вље на зе мљи шнокњи жна еви ден ци ја или уго -
вор о за ку пу и

ј) рје ше ње о да ва њу по љо при вред не са гла сно сти.

(3) Мак си ма лан из нос под сти цај них сред ста ва ко ји
под но си лац за хтје ва мо же да оства ри за ову вр сту под сти -
ца ја у те ку ћој го ди ни је 100.000 КМ.

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу из ста ва 1.
овог чла на под но си се у ро ку од 30 да на од да на про да је.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. де цем бра те -
ку ће го ди не.

Члан 24.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу и уз гој пче ла
оства ру ју ко ри сни ци - но си о ци по љо при вред них га здин -
ста ва ко ји по сје ду ју нај ма ње 50 ко шни ца, од но сно пче ли -
њих дру шта ва и пре ми ју мо гу оства ри ти са мо пре ко јед ног
удру же ња у то ку го ди не.

(2) Ви си на пре ми је из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се
на кон об ра де свих при спје лих за хтје ва за ову вр сту про из -
вод ње у скла ду са из но сом ко ји је утвр ђен Пла ном ко ри -
шће ња сред ста ва и ис пла ћу је се јед ном го ди шње.

(3) Пре ми ја за про из вод њу и уз гој пче ла оства ру је се
на осно ву за хтје ва удру же ња пче ла ра или по љо при вред них
за дру га (пче лар ских) чи ји су члан, уз ко ји се при ла жу:

а) спе ци фи ка ци ја ко ри сни ка под сти ца ја по бан ка ма на
Обра сцу 10. из При ло га овог пра вил ни ка, која тре ба да са -
др жи: је дин стве ни ма тич ни број (ЈМБ), РБПГ, име и пре зи -
ме но си о ца по љо при вред ног га здин ства, мје сто пре би ва -
ли шта и оп шти ну, број ко шни ца, од но сно пче ли њих дру -
шта ва, на зив бан ке и број те ку ћег или жи ро ра чу на,

б) ре ка пи ту ла ци ја бро ја пче ла ра и из но са сред ста ва по
бан ка ма на Обра сцу 10а. из При ло га овог пра вил ни ка и

в) из ја ва од го вор ног ли ца удру же ња, од но сно за дру ге о
бро ју пче ли њих дру шта ва у вла сни штву чла но ва удру же -
ња, од но сно за дру ге.

(4) Мак си ма лан из нос под сти цај них сред ста ва ко ји ко -
ри сник пре ми је мо же да оства ри за ову вр сту под сти ца ја у
те ку ћој го ди ни је 5.000 КМ.

(5) За хтјев за ис пла ту пре ми је под но си се нај ка сни је до
31. ју ла те ку ће го ди не.

Члан 25.

(1) За спро ве де не мје ре лабораторијскe дијагностикe
на ро чи то опа сних за ра зних бо ле сти жи во ти ња и зо о но за
ко је су од по себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку: бо лест лу дих
кра ва (БСЕ) за го ве да из до ма ће про из вод ње, ли сте ри о за,
бру це ло за, леп то спи ро за, бје сни ло, кла сич на ку га сви ња,
ан тракс, кју гро зни ца, ави јар на ин флу ен ца, ИБР, ИАК,
БВД, па ра ту бер ку ло за и дру гих бо ле сти и зо о но за, пра во
на под сти цај на сред ства оства ру ју овла шће не ве те ри нар -
ске ла бо ра то ри је, а на осно ву одо бре ног пла на и рје ше ња
ми ни стра.

(2) Под сти цај на сред ства за спро ве де не ди јаг но стич ке
мје ре из ста ва 1. овог чла на ис пла ћу ју се у сље де ћим из но -
си ма: бо лест лу дих кра ва (БСЕ) за го ве да из до ма ће про из -
вод ње 107,64 KM, бру це ло за 4 КМ, ли сте ри о за 30 КМ,
леп то спи ро за 24,50 КМ, ту бер ку ло за 29,25 КМ, ен зо от ска
ле у ко за го ве да 7,02 КМ, бје сни ло 117 КМ, кла сич на ку га
сви ња 70,20 КМ, ан тракс 58,50 КМ, кју гро зни ца 10,53
КМ, ави јар на ин флу ен ца 100 КМ, ИБР 10,80 КМ, ИАК
23,40 КМ, БВД 9,36 КМ, па ра ту бер ку ло за 9,36 КМ, а за ди -
јаг но сти ку дру гих на ро чи то опа сних за ра зних бо ле сти ис -
пла ћу ју се на осно ву рје ше ња ди рек то ра Аген ци је у окви -
ру пла ном пред ви ђе них сред ста ва по цје нов ни ку ко ји је
уса гла шен са ди јаг но стич ким ла бо ра то ри ја ма. 

(3) Под сти цај на сред ства за ди јаг но сти ку бо ле сти из ст.
1. и 2. овог чла на оства ру ју се на осно ву за хтје ва, ко ји
Аген ци ји под но си овла шће на ве те ри нар ска ла бо ра то ри ја,
а на осно ву одо бре ног пла на и рје ше ња ми ни стра, уз ко ји
се при ла жу ра чун и по да ци о узор ку: има ње (код, оп шти на,
мје сто и вла сник), озна ка гр ла (број ушне мар ки це), број
до ста вље них узо ра ка за ди јаг но сти ку, ди јаг но стич ка ме то -
да и ре зул тат ди јаг но стич ког ис пи ти ва ња.

(4) За хтјев за под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
из ста ва 1. овог чла на под но си се до пе тог у мје се цу за
прет ход ни мје сец.

Члан 26.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
лабораторијскe дијагностикe за бо ле сти: гро зни ца за пад -
ног Ни ла, африч ка ку га сви ња, бо лест пла вог је зи ка и сли -
нав ка и шап оства ру је Јав на уста но ва Ве те ри нар ски ин сти -
тут Ре пу бли ке Срп ске “Др Ва со Бу то зан” Ба ња Лу ка (у да -
љем тек сту: Ве те ри нар ски ин сти тут).

(2) За ди јаг но сти ку гро зни це за пад ног Ни ла из вр ши ће
се ана ли за 1.000 узо ра ка крв ног се ру ма ЕLISA те стом у из -
но су од 6,60 КМ по узор ку и 125 узо ра ка Real Ti me PCR у
из но су од 59,90 КМ по узор ку.

(3) За ди јаг но сти ку африч ке ку ге сви ња из вр ши ће се
ана ли за 420 узо ра ка ЕLISA те стом (де тек ци ја ан ти ге на) у
из но су од 12,20 КМ по узор ку и 1.300 узо ра ка ЕLISA bloc -
king те стом (де тек ци ја ан ти ти је ла) у из но су од 9,40 КМ по
узор ку.

(4) За ди јаг но сти ку бо ле сти пла вог је зи ка из вр ши ће се
ана ли за 2.200 узо ра ка ЕLISA bloc king те стом у из но су од
6,60 КМ по узор ку и 200 узо ра ка Real Ti me PCR у из но су
од 74 КМ по узор ку.

(5) За ди јаг но сти ку бо ле сти сли нав ка и шап из вр ши ће
се ана ли за 1.250 узо ра ка ЕLISA те стом у из но су од 6,60
КМ по узор ку.

(6) Ва ђе ње кр ви за ис пи ти ва ња на ве де на у овом чла ну,
укуп но 4.840 узо ра ка, из вр ши ће струч ни тим Ве те ри нар -
ског ин сти ту та у из но су од 4 КМ по узор ку, на те ри то ри ји
ци је ле Ре пу бли ке Срп ске.

(7) Под сти цај на сред ства за ди јаг но сти ку бо ле сти из
ста ва 1. овог чла на оства ру ју се на осно ву за хтје ва са др жа -
ног на Обра сцу 11., ко ји се на ла зи у При ло гу овог пра вил -
ни ка и чи ни ње гов са став ни дио, а ко ји Аген ци ји под но си
Ве те ри нар ски ин сти тут и уз ко ји се при ла жу ра чун и на лаз
о из вр ше ном ди јаг но стич ком ис пи ти ва њу са сље де ћим по -
да ци ма о узор ку: има ње (код, оп шти на, мје сто и вла сник),
озна ка гр ла, број до ста вље них узо ра ка за ди јаг но сти ку, ди -
јаг но стич ка ме то да, ре зул тат ди јаг но стич ког ис пи ти ва ња.

(8) За хтјев за под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
из ста ва 1. овог чла на под но си се до пе тог у мје се цу за
прет ход ни мје сец.

Члан 27.

(1) За по тре бе спро во ђе ња Сту ди је кла сич не ку ге сви -
ња у Бо сни и Хер це го ви ни у ди вљој по пу ла ци ји нео п ход -
на је ди јаг но сти ка три хи не ле код ди вљих сви ња.

(2) На док на да за спро ве де ну мје ру ди јаг но сти ке три хи -
не ле код ди вљих сви ња вр ши ће се у из но су од 15 КМ.

(3) Под сти цај на сред ства за ди јаг но сти ку три хи не ле
оства ру ју се на осно ву за хтје ва са др жа ног на Обра сцу 11.,
а ко ји Аген ци ји под но си Ве те ри нар ски ин сти тут и уз ко ји
се при ла жу ра чун и на лаз о из вр ше ном ди јаг но стич ком
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испи ти ва њу са сље де ћим по да ци ма о узор ку: оп шти на, ло -
вач ко удру же ње, има ње (код, оп шти на, мје сто и вла сник),
озна ка гр ла, број до ста вље них узо ра ка за ди јаг но сти ку, ди -
јаг но стич ка ме то да, ре зул тат ди јаг но стич ког ис пи ти ва ња.

Члан 28.

(1) Под сти цај за вак ци на ци ју про тив ан трак са на по -
друч ју оп шти на на ко ји ма се ова бо лест по ја ви оства ру ју
вла сни ци жи во ти ња јед ном го ди шње, у из но су вак ци на ци -
је, ко ја об у хва та: тро шко ве из ла ска ве те ри на ра на те рен,
кли нич ки пре глед жи во ти ња, апли ка ци ја вак ци не, вак ци не
и при зна ни це.

(2) Ве те ри нар ске ор га ни за ци је су оба ве зне да на свом
епи зо о ти о ло шком под руч ју спро ве ду вак ци на ци ју жи во ти -
ња про тив ан трак са у слу ча ју по ја ве ове бо ле сти.

(3) За спро ве де не мје ре вак ци на ци је про тив ан трак са
пра во на под сти цај на сред ства за спро во ђе ње мје ра здрав -
стве не за шти те жи во ти ња оства ру ју ре ги стро ва не ве те ри -
нар ске ор га ни за ци је на епи зо о ти о ло шком под руч ју за ко је
им је из да то рје ше ње од Ми ни стар ства.

(4) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ста ва
1. овог чла на ис пла ћу ју се у из но су од 3 КМ по вак ци ни са -
ној жи во ти њи за ма ле жи во ти ње и 5 КМ по вак ци ни са ној
жи во ти њи за круп не жи во ти ње.

(5) Ис пла та под сти цај них сред ста ва за спро ве де не мје ре
из ста ва 4. овог чла на вр ши ће се на кон об ра де за хтје ва и кон -
тро ле ра да ве те ри нар ских ор га ни за ци ја од Ми ни стар ства.

(6) Са мо за жи во ти њу вак ци ни са ну про тив ан трак са
мо же се из да ти увје ре ње о здрав стве ном ста њу. 

(7) Аген ци ја обез бје ђу је под сти цај на сред ства за вак -
ци не и при зна ни це, а ве те ри нар ска ор га ни за ци ја на осно ву
пла на Ми ни стар ства за ду жу је по тре бан број вакцинa и
при зна ни ца, ко је пре у зи ма у Ве те ри нар ском ин сти ту ту. 

(8) Ли це ко је је из вр ши ло вак ци на ци ју оба ве зно је да
вла сни ку из да ори ги нал ну при зна ни цу о из вр ше ној вак ци -
на ци ји са упи са ним бро је ви ма свих мар ки ца ко ји ма су
оби ље же на гр ла, са др жа ној на Обра сцу 12. из При ло га
овог пра вил ни ка, са на зна ком - пла ћа Аген ци ја за аграр на
пла ћа ња - ко ју пот пи су је и вла сник и о че му је ве те ри нар -
ска ор га ни за ци ја ду жна да во ди еви ден ци ју, с тим да се по -
да ци ко ји се од но се на вак ци на цију про тив кла сич не ку ге
сви ња пре цр та ва ју и ис под њих упи су ју по да ци за вак ци -
на ци ју про тив ан трак са.

(9) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ста ва
1. овог чла на оства ру ју се на осно ву за хтје ва са др жа ног у
Обра сцу 13. из При ло га овог пра вил ни ка, а ко ји Аген ци ји
под но си ре ги стро ва на ве те ри нар ска ор га ни за ци ја и уз ко ји
се при ла жу ко пи је при зна ни ца за спро ве де не мје ре вак ци -
на ци је жи во ти ња про тив ан трак са, до пе тог у мје се цу за
мје ре спро ве де не у прет ход ном мје се цу.

(10) Ко ри сни ци под сти цај них сред става (ве те ри нар ске
ор га ни за ци је), на кон ус по ста вља ња ин фор ма ци о ног си сте -
ма ве те ри нар ске слу жбе Ре пу бли ке, ду жни су да во де еви -
ден ци ју у елек трон ском об ли ку о спро ве де ној мје ри.

Члан 29.

(1) Под сти цај на сред ства за вак ци на ци ју про тив кла -
сич не ку ге сви ња оства ру ју вла сни ци сви ња јед ном го ди -
шње, кроз из нос вак ци на ци је, ко ја об у хва та: тро шко ве
изла ска ве те ри на ра на те рен, кли нич ки пре глед жи во ти ња,
апли ка ци ја вак ци не, ста вља ње ушне мар ки це, вак ци не и
при зна ни це.

(2) Ве те ри нар ске ор га ни за ци је оба ве зне су да на свом
епи зо о ти о ло шком под руч ју спро ве ду вак ци на ци ју сви ња
од 1. ју на до 30. но вем бра, по си сте му од ку ће до ку ће.

(3) Од 1. ја ну а ра до 1. ју на 2012. го ди не све ве те ри нар -
ске ор га ни за ци је ду жне су да обез би је де ма те ри јал за спро -
во ђе ње мје ре вак ци на ци је про тив кла сич не ку ге сви ња, а
тро шко ве спро во ђе ња вак ци на ци је сно си вла сник у из но су
из ста ва 6. овог чла на. 

(4) Оба ве зе из ста ва 2. овог чла на не од но се се на ре -
вак ци на ци ју, јер тро шко ве ре вак ци на ци је сно се вла сни ци
сви ња. 

(5) За спро ве де не мје ре вак ци на ци је сви ња про тив кла -
сич не ку ге сви ња пра во на под сти цај на сред ства за спро во -
ђе ње мје ра здрав стве не за шти те жи во ти ња оства ру ју ре ги -
стро ва не ве те ри нар ске ор га ни за ци је на епи зо о ти о ло шком
под руч ју за ко је им је из да то рје ше ње од Ми ни стар ства.

(6) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ста ва
1. овог чла на ис пла ћу ју се у из но су од 4,68 КМ по вак ци -
ни са ној жи во ти њи у брд ско-пла нин ским под руч ји ма и у
из ра зи то не раз ви је ним оп шти на ма, а у из но су од 2,34 КМ
по вак ци ни са ној жи во ти њи за оста ла под руч ја.

(7) Ве те ри нар ске ор га ни за ци је оба ве зне су да:

а) оба вља ју по сло ве у скла ду са пра ви ли ма стру ке,

б) се при др жа ва ју рје ше ња о овла шће њу,

в) оба вља ју по сло ве са мо на те ре ну ко ји им је до ди је -
љен и

г) по сту па ју у скла ду са од ред ба ма за кон ских и под за -
кон ских ака та ко ји ма се ре гу ли ше спро во ђе ње оба ве зних
ве те ри нар ских мје ра.

(8) Ис пла та под сти цај них сред ста ва за спро ве де не мје -
ре из ста ва 6. овог чла на вр ши ће се на кон об ра де за хтје ва
и кон тро ле ра да ве те ри нар ских ор га ни за ци ја од Аген ци је.

(9) Са мо за вак ци ни са ну сви њу мо же се из да ти увје ре -
ње о здрав стве ном ста њу. 

(10) Аген ци ја обез бје ђу је под сти цај на сред ства за вак -
ци не, ушне мар ки це и при зна ни це, а ве те ри нар ска ор га ни -
за ци ја на осно ву пла на Ми ни стар ства за ду жу је по тре бан
број вак ци на, ушних мар ки ца и при зна ни ца ко је пре у зи ма
у Ве те ри нар ском ин сти ту ту. 

(11) Ре ги стро ва не ве те ри нар ске ор га ни за ци је ду жне су
да Ми ни стар ству до ста ве го ди шњи план по тре ба за при -
зна ни ца ма, вак ци на ма и мар ки ца ма у ро ку од три да на од
да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, са из ра же ним мје -
сеч ним по тре ба ма ра ди бла го вре ме ног пла ни ра ња пре у зи -
ма ња ових сред ста ва.

(12) Ве те ри нар ске ор га ни за ци је за ду жу ју при зна ни це,
вак ци не и мар ки це пе ри о дич но сва ка два мје се ца. Ор га ни -
за ци је су ду жне да ко ри сте мар ки це у кон ти ну и те ту по ре -
до сли је ду се риј ских бро је ва.

(13) Ли це ко је је из вр ши ло вак ци на ци ју оба ве зно је да
вла сни ку из да ори ги нал ну при зна ни цу о из вр ше ној вак ци -
на ци ји са упи са ним бро је ви ма свих мар ки ца ко ји ма су
оби ље же на гр ла, са др жа ну на Обра сцу 12. из При ло га овог
пра вил ни ка, са на зна ком - пла ћа Аген ци ја за агра на пла ћа -
ња - ко ју пот пи су је и вла сник и о че му је ве те ри нар ска ор -
га ни за ци ја ду жна да во ди еви ден ци ју.

(14) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ста ва
1. овог чла на оства ру ју се на осно ву за хтје ва са др жа ног у
Обра сцу 14. из При ло га овог пра вил ни ка, а ко ји Аген ци ји
под но си ре ги стро ва на ве те ри нар ска ор га ни за ци ја и уз ко ји
се при ла жу ко пи је при зна ни ца за спро ве де не мје ре вак ци -
на ци је сви ња про тив кла сич не ку ге сви ња, до пе тог у мје -
се цу за мје ре спро ве де не у прет ход ном мје се цу.

(15) Под сти цај на сред ства из овог чла на ис пла ћи ва ће
се у из но су од 50%, у пр вом квар та лу на ред не го ди не.

Члан 30.

Под сти цај на сред ства за ван ред не ве те ри нар ско-са ни -
тар не мје ре ис пла ћу ју се ко ри сни ци ма мје ра за ко је Ми ни -
стар ство до не се по себ ну на ред бу или рjешење о њи хо вом
спро во ђе њу у скла ду са чл. 5, 7. и 9. За ко на о ве те ри нар -
ству у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 42/08 и 6/12). 

Члан 31.

(1) Под сти цај на сред ства за на док на ду ште те на ста ле
усљед уби ја ња жи во ти ња, уги ну ћа жи во ти ње или при нуд -
ног кла ња оства ру ју прав на и фи зич ка ли ца у скла ду са чл.
41. и 42. За ко на о ве те ри нар ству у Ре пу бли ци Срп ској. 

(2) Пра во на дје ли мич ну на док на ду ште те до 50% од
про ци је ње не ври јед но сти из ста ва 1. овог чла на мо же се
оства ри ти за сље де ће за ра зне бо ле сти: бру це ло за, ле у ко за,
бо лест пла вог је зи ка, бо лест лу дих кра ва, ту бер ку ло за, кју
гро зни ца, ан тракс, бје сни ло (за жи во ти ње за ко је ни је оба -
ве зна вак ци на ци ја), ави јар на ин флу ен ца, ИАК, аме рич ка
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ку га пче ли њег ле гла и дру ге бо ле сти за ко је ми ни стар по -
себ ним рје ше њем на ло жи са на ци ју ште те.

(3) Ве те ри нар ски ин спек тор под но си Ми ни стар ству
захтјев за фор ми ра ње ко ми си је ко ја ће при су ство ва ти спро -
во ђе њу оба ве зних мје ра и из вр ши ти про цје ну на ста ле ште -
те. Оба ве за ко ми си је ко ју је фор ми рао ми ни стар и ве те ри -
нар ског ин спек то ра је да на кон спро ве де них мје ра под не су
Ми ни стар ству из вје штај са свим чи ње ни ца ма бит ним за
рје ша ва ње за хтје ва за са на ци ју ште те у ро ку од 30 да на.

(4) Под сти цај на сред ства за на док на ду ште те оства ру -
ју се на осно ву за хтје ва са др жа ног у Обра сцу 15. из При -
ло га овог пра вил ни ка, ко ји Аген ци ји под но си оште ће но
прав но или фи зич ко ли це, уз ко ји се при ла жу: 

а) за пи сник ко ми си је о про цје ни ште те,

б) фо то-до ку мен та ци ја,

в) при зна ни ца, 

г) ра чун,

д) рје ше ње ин спек то ра и

ђ) ла бо ра то риј ски на лаз ако се од но си на пред мет
захтје ва.

(5) Пра во на дје ли мич ну на док на ду ште те до 50% од
про ци је ње не ври јед но сти не ма ју прав на и фи зич ка ли ца
ко ја не по шту ју На ред бу о за бра ни но ма ђе ња, не спро во де
оба ве зне мје ре здрав стве не за шти те жи во ти ња, као и вла -
сни ци чи ји ко пи та ри ко ји ни су оби ље же ни (ми кро чи по ва -
ни), а ста ри ји су од шест мје се ци.

(6) За хтјев за под сти цај на сред ства за на док на ду ште те
под но си се у ро ку од 60 да на на кон спро ве де них мје ра, а
нај ка сни је до 1. сеп тем бра те ку ће го ди не.

Члан 32.

(1) Под сти цај на сред ства за мје ре са на ци је те ре на, а ко -
је су из вр ше не по рје ше њу ве те ри нар ског ин спек то ра,
испла ћу ју се из вр ши о ци ма мје ра.

(2) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ста ва
1. овог чла на ис пла ћу ју се у сље де ћим из но си ма: ва ђе ње
кр ви 4 КМ, еута на зи ја 11 КМ по гр лу, пре па рат Т-61: 1,10
КМ по 1 мл утро ше ног пре па ра та, дез ин фек ци ја за ра же -
них обје ка та, дво ри шта и ја ма гроб ни ца 0,50 КМ по 1 м²,
дез ин фек ци ја пре во зних сред ста ва 10 КМ по пре во зном
сред ству и за дру ге мје ре по нај ни жем из но су из цје нов ни -
ка Ве те ри нар ске ко мо ре Ре пу бли ке Срп ске. У из нос ко ји
пла ћа Аген ци ја по еута на зи ра ном гр лу ура чу на ти су тро -
шко ви ра да, из ла ска ве те ри на ра на те рен и по тро шни ма те -
ри јал (лич на за штит на опре ма).

(3) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ст. 1. и
2. овог чла на оства ру ју се на осно ву за хтје ва са др жа ног на
Обра сцу 15. из При ло га овог пра вил ни ка, ко ји Аген ци ји
под но си из вр ши лац мје ра и уз ко ји се при ла же ра чун овје -
рен и од ве те ри нар ског ин спек то ра, те рје ше ње ве те ри нар -
ског ин спек то ра о на ре ђе њу из вр ше ња мје ра.

(4) За хтјев за под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
из ста ва 1. овог чла на под но си се до 15. у мје се цу за мје ре
спро ве де не у прет ход ном мје се цу. 

Члан 33.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за про из вод њу сје ме -
на за вје штач ко осје ме ња ва ње у го ве дар ству има про изво ђач
сје ме на под усло вом да је ре ги стро ван у Ми ни стар ству, те
да је са Аген ци јом за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству и Ми -
ни стар ством уса гла сио План ко ри шће ња сред ста ва и ди -
стри бу ци је сје ме на, да је сје ме до би је но од при плод ња ка са
пе ди гре ом, по зи тив но ис пи та них, и сје ме ис по ру че но ве те -
ри нар ским ста ни ца ма, ам бу лан та ма и оста лим су бјек ти ма
ко ји су оспо со бље ни за вје штач ко осје ме ња ва ње.

(2) Под сти цај на сред ства од но се се на на бав ку ре про ма -
те ри ја ла за про из вод њу сје ме на за вје штач ко осје ме ња ва ње
у го ве дар ству, а то су: раз ре ђи вач за сје ме, па је те, ре зер вни
и по тро шни ма те ри јал за па ко ва ње, ре а ген си и дру ги.

(3) Под сти цај на сред ства за про из вод њу сје ме на за вје -
штач ко осје ме ња ва ње из но се до 60.000 КМ.

(4) Под сти цај на сред ства из ста ва 3. овог чла на мо гу се
ис кљу чи во ко ри сти ти за на бав ку ре про ма те ри ја ла за про -

из вод њу сје ме на, а оства ру ју се на осно ву за хтје ва про -
изво ђа ча, ко ји се под но си Аген ци ји и уз ко ји се при ла жу:

а) по твр да Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству о
уса гла ше но сти Пла на ко ри шће ња сред ста ва и ди стри бу ци је
сје ме на, ра сној при пад но сти и бро ју про из ве де них до за и

б) пред ра чун о на ба вље ном ре про ма те ри ја лу за про -
извод њу сје ме на за вје штач ко осје ме ња ва ње у го ве дар ству.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва из ста ва
1. овог чла на под но си се Аген ци ји по при је му пред ра чу на
за на бав ку ре про ма те ри ја ла за про из вод њу сје ме на.

Члан 34.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за рад има Кан це ла -
ри ја за унос по да та ка у Ба њој Лу ци (у да љем тек сту: КУП).

(2) Пра во на под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла -
на оства ру је се на осно ву ра чу на АД Ве те ри нар ско-сто чар -
ског цен тра Ба ња Лу ка, из вје шта ја ко ји се под но си Аген -
ци ји на Обра сцу 16. из При ло га овог пра вил ни ка и ра чу на
о: ко ри шће њу про сто ра, ко ри шће њу те ле фо на са те ле фон -
ским услу га ма, елек трич не енер ги је у па у шал ном из но су
од 200 КМ за те ку ћи мје сец, ра чу на за гри ја ње у из но су од
3,70 КМ по ква драт ном ме тру у ври је ме се зо не од 15. ок -
то бра до 15. апри ла те ку ће го ди не, кан це ла риј ског ма те ри -
ја ла и дру гих услу га.

(3) Обра зац 16. из При ло га овог пра вил ни ка са др жи:

а) из вје штај о спро ве де ној ре ги стра ци ји има ња и оби -
ље жа ва њу го ве да и

б) спе ци фи ка ци ју тро шко ва, ко ја об у хва та тро шко ве
уно ше ња и об ра де по да та ка (пла те), ко ри шће ње про сто ра,
те ле фо на са те ле фон ским услу га ма, елек трич не енер ги је,
гри ја ња, кан це ла риј ског ма те ри ја ла и дру гих услу га.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се јед ном за сва ки мје сец, нај ка -
сни је до 20. у мје се цу за прет ход ни мје сец.

Члан 35.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
оби ље жа ва ња (ми кро чи по ва ња) и ва ђе ња кр ви ко пи та ра
ста ро сти до шест мје се ци, а за ди јаг но сти ку ин фек тив не
ане ми је ко пи та ра, оства ру ју ре ги стро ва не ве те ри нар ске
ор га ни за ци је у скла ду са рје ше њем о овла шће њу за спро -
во ђе ње оба ве зних ве те ри нар ских мје ра на ве те ри нар ско-
епи де ми о ло шком под руч ју оп шти не.

(2) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ста ва
1. овог чла на ис пла ћу ју се у из но су од 11,70 КМ по гр лу.

(3) Тро шко ве оби ље жа ва ња (ми кро чи по ва ња), ва ђе ња
кр ви и ди јаг но сти ке ин фек тив не ане ми је ко пи та ра ста ри -
јих од шест мје се ци сно си ће вла сни ци ко пи та ра по цје нов -
ни ку Ве те ри нар ске ко мо ре и Ве те ри нар ског ин сти ту та. 

(4) Аген ци ја обез бје ђу је под сти цај на сред ства за ми -
кро чи та че, ми кро чи по ве, ва ку тај не ре, при зна ни це и софт -
вер за ба зу по да та ка. 

(5) Ре ги стро ва не ве те ри нар ске ор га ни за ци је до ста вља -
ју по тре бе за ми кро чи та чи ма, ми кро чи по ви ма, ва ку тај не -
ри ма и при зна ни ца ма у Ми ни стар ство, а пре у зи ма ју их у
Ве те ри нар ском ин сти ту ту. 

(6) Ве те ри нар ске ор га ни за ци је упо тре бља ва ју ми кро -
чи по ве у кон ти ну и те ту по ре до сли је ду се риј ских бро је ва.

(7) Ли це ко је је из вр ши ло оби ље жа ва ње (ми кро чи по -
ва ње) и ва ђе ње кр ви ко пи та ра ста ро сти до шест мје се ци
из да је вла сни ку ори ги нал ну при зна ни цу о из вр ше ној мје -
ри оби ље жа ва ња (ми кро чи по ва ња) и ва ђе ња кр ви ко пи та -
ра са упи са ним бро је ви ма ми кро чи па ко јим су оби ље же на
гр ла на Обра сцу 17. жу те бо је из При ло га овог пра вил ни -
ка, са на зна ком: “пла ћа Аген ци ја за аграр на пла ћа ња”, ко -
ју пот пи су је и вла сник и о че му ве те ри нар ска ор га ни за ци -
ја во ди пи са ну и/или елек трон ску еви ден ци ју, а код ко пи -
та ра ко ји су ста ри ји од шест мје се ци ли це ко је је из вр ши -
ло оби ље жа ва ње (ми кро чи по ва ње) и ва ђе ње кр ви ко пи та ра
из да је вла сни ку ори ги нал ну при зна ни цу у ко јој пре цр та ва
на зна ку: “пла ћа Аген ци ја за аграр на пла ћа ња” и упи су је
текст: “пла ћа вла сник”.

(8) Ве те ри нар ска ор га ни за ци ја ко ја из вр ши оби ље жа ва -
ње (ми кро чи по ва ње) и ва ђе ње кр ви ко пи та ра узо рак кр ви са
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упи са ним по да ци ма на ко пи ји при зна ни це до ста вља на ди -
јаг но стич ко ис пи ти ва ње у Ве те ри нар ски ин сти тут, на Обра -
сцу 19. пла ве бо је из При ло га овог пра вил ни ка, са на зна ком:
“пла ћа Аген ци ја за аграр на пла ћа ња”, ко ји пот пи су је и вла -
сник и о че му ве те ри нар ска ор га ни за ци ја во ди пи са ну и/или
елек трон ску еви ден ци ју, а код ко пи та ра ко ји су ста ри ји од
шест мје се ци ли це ко је је из вр ши ло оби ље жа ва ње (ми кро -
чи по ва ње) и ва ђе ње кр ви ко пи та ра ко пи ју при зна ни це у ко -
јој пре цр та ва на зна ку: “пла ћа Аген ци ја за аграр на пла ћа ња”
и упи су је текст: “пла ћа вла сник” до ста вља на ди јаг но стич -
ко ис пи ти ва ње у Ве те ри нар ски ин сти тут. 

(9) Над ле жне ве те ри нар ске ор га ни за ци је ду жне су да
при ли ком про мје не вла сни ка ко пи та ра ко ји су ми кро чи по -
ва ни слу жбе но до ста ве по дат ке о про мје ни вла сни ка у Ве -
те ри нар ски ин сти тут, да би се ажу ри ра ла ба за по да та ка. 

(10) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ста ва
1. овог чла на оства ру ју се на осно ву за хтје ва са др жа ног у
Обра сцу 20. из При ло га овог пра вил ни ка, а ко ји Аген ци ји
под но си ре ги стро ва на ве те ри нар ска ор га ни за ци ја и уз ко ји
се при ла же ко пи ја при зна ни це бра он бо је на Обра сцу 18.
из При ло га овог пра вил ни ка.

(11) За хтјев за под сти цај на сред ства за спро ве де не мје -
ре из ста ва 1. овог чла на под но си се до пе тог у мје се цу за
мје ре спро ве де не у прет ход ном мје се цу.

Члан 36.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
лабораторијскe дијагностикe ин фек тив не ане ми је ко пи та -
ра и во ђе ње ба зе по да та ка оби ље же них (ми кро чи по ва них)
и ди јаг но сти ко ва них ко пи та ра оства ру је Ве те ри нар ски ин -
сти тут.

(2) Под сти цај на сред ства за спро ве де не ди јаг но стич ке
мје ре и во ђе ње ба зе по да та ка из ста ва 1. овог чла на ис пла -
ћу ју се у из но су од 23,40 КМ по узор ку.

(3) Под сти цај на сред ства за ди јаг но сти ку бо ле сти из
ста ва 1. овог чла на оства ру ју се на осно ву за хтје ва са др жа -
ног на Обра сцу 21. из При ло га овог пра вил ни ка, ко ји Аген -
ци ји под но си Ве те ри нар ски ин сти тут и уз ко ји се при ла же
ра чун, ко пи ја Обрасца 22. из При ло га овог пра вил ни ка (ко -
јим се по твр ђу је да су узор ци кр ви пре да ти на ди јаг но сти -
ку) и на лаз о из вр ше ном ди јаг но стич ком ис пи ти ва њу, са
сље де ћим по да ци ма о узор ку: има ње (код, оп шти на, мје сто
и вла сник), озна ка гр ла (број ми кро чи па), број до ста вље -
них узо ра ка за ди јаг но сти ку, ди јаг но стич ка ме то да, ре зул -
тат ди јаг но стич ког ис пи ти ва ња.

(4) Ве те ри нар ски ин сти тут во ди и ажу ри ра ба зу по да -
та ка оби ље же них (ми кро чи по ва них) и ди јаг но сти ко ва них
ко пи та ра, омо гу ћа ва Ми ни стар ству увид у ба зу по да та ка и
до ста вља тро мје сеч ни из вје штај из ба зе по да та ка Ми ни -
стар ству у пи са ној и/или елек трон ској фор ми.

(5) За хтјев за под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
из ста ва 1. овог чла на под но си се до пе тог у мје се цу за
прет ход ни мје сец.

Члан 37.

(1) У Ре пу бли ци ће се од 1. ок то бра 2012. до 31. де цем -
бра 2012. го ди не, као на ста вак про јек та кон тро ле и ис кор -
је њи ва ња ин фек тив не ане ми је ко пи та ра (у да љем тек сту:
ИАК), спро во ди ти кон тро ле ИАК.

(2) Кон тро ле ИАК ће се вр ши ти на жи во ти ња ма ко је се
на ла зе у ба зи по да та ка у Ве те ри нар ском ин сти ту ту, и то у
оп шти на ма у ко ји ма је би ло пет и ви ше по зи тив них гр ла, а
на осно ву пла на кон тро ле ИАК од Ми ни стар ства.

(3) Пра во на под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
ва ђе ња кр ви ко пи та ра за ди јаг но сти ку ин фек тив не ане ми -
је ко пи та ра оства ру ју ре ги стро ва не ве те ри нар ске ор га ни -
за ци је у скла ду са рје ше њем о овла шће њу за спро во ђе ње
оба ве зних ве те ри нар ских мје ра на ве те ри нар ско-епи де ми -
о ло шком под руч ју оп шти не на ко јој се вр ши ди јаг но сти ка.

(4) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ста ва
3. овог чла на ис пла ћу ју се у из но су од 11,70 КМ по гр лу.

(5) Ве те ри нар ска ор га ни за ци ја ко ја из вр ши ва ђе ње кр ви
ко пи та ра узо рак кр ви са упи са ним по да ци ма на упут ни ци и
ко пи ју Обра сца 22. из При ло га овог пра вил ни ка до ста вља
на ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње у Ве те ри нар ски ин сти тут. 

(6) Под сти цај на сред ства за из вр ше ну мје ру ва ђе ња кр -
ви ко пи та ра оства ру ју се на осно ву за хтје ва са др жа ног на
Обра сцу 20. из При ло га овог пра вил ни ка, ко ји Аген ци ји
под но си ре ги стро ва на ве те ри нар ска ор га ни за ци ја и уз ко ји
се при ла жу упут ни ца, ко пи ја Обра сца 12. из При ло га овог
пра вил ни ка ко јим се по твр ђу је да су узор ци кр ви пре да ти
на ди јаг но сти ку. 

(7) Под сти цај на сред ства за ди јаг но сти ку ИАК оства ру -
ју се на осно ву за хтје ва са др жа ног на Обра сцу 21. из При ло -
га овог пра вил ни ка, ко ји Аген ци ји под но си Ве те ри нар ски
ин сти тут и уз ко ји се при ла жу ра чун, ко пи ја Обрасца 22. из
При ло га овог пра вил ни ка, ко јим се по твр ђу је да су узор ци
кр ви пре да ти на ди јаг но сти ку и на лаз о из вр ше ном ди јаг но -
стич ком ис пи ти ва њу, са сље де ћим по да ци ма о узор ку: има -
ње (код, оп шти на, мје сто и вла сник), озна ка гр ла (број ми -
кро чи па), број до ста вље них узо ра ка за ди јаг но сти ку, ди јаг -
но стич ка ме то да, ре зул тат ди јаг но стич ког ис пи ти ва ња.

(8) Под сти цај на сред ства за спро ве де не ди јаг но стич ке
мје ре и во ђе ње ба зе по да та ка из ста ва 7. овог чла на ис пла -
ћу ју се у из но су од 23,40 КМ по узор ку.

(9) За хтјев за под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
из ст. 3. и 6. овог чла на под но си се до пе тог у мје се цу за
прет ход ни мје сец.

(10) Под сти цај на сред ства из овог чла на ће се ис пла ћи -
ва ти из бу џе та на ред не го ди не.

Члан 38.

(1) За утвр ђи ва ње здрав стве ног ста ња го ве да ко ја не
под ли је жу из да ва њу мли јеч ног кар то на, а ста ри ја су од
шест мје се ци, на ту бер ку ло зу, ен зо от ску ле у ко зу и ли сте -
ри о зу под сти цај на сред ства оства ру ју ре ги стро ва не ве те -
ри нар ске ор га ни за ци је у скла ду са рје ше њем о овла шће њу
за спро во ђе ње оба ве зних ве те ри нар ских мје ра на ве те ри -
нар ско-епи де ми о ло шком под руч ју при па да ју ће оп шти не.

(2) Кон тро ла на ту бер ку ло зу, ен зо от ску ле у ко зу и ли сте -
ри о зу вр ши ће се ана ли зом узор ка кр ви и тре ба да об у хва ти
нај ви ше 10% по пу ла ци је го ве да из ста ва 1. овог чла на, а на
осно ву пла на кон тро ле ко ји је са чи ни ло Ми ни стар ство.

(3) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре ва ђе ња
кр ви и на бав ку ва ку тај не ра за по тре бе мо ни то рин га ис пла -
ћу ју се у из но су од 5,20 KM по гр лу. 

(4) Ве те ри нар ска ор га ни за ци ја ко ја из вр ши ва ђе ње кр ви
го ве да узо рак кр ви са упи са ним по да ци ма на упут ни ци, те
ко пи ју Обра сца 22. из При ло га овог пра вил ни ка до ста вља
на ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње у овла шће ну ве те ри нар ску ла -
бо ра то ри ју, а на осно ву одо бре ног пла на и рје ше ња ми ни -
стра.

(5) Под сти цај на сред ства за из вр ше ну мје ру ва ђе ња кр -
ви код го ве да оства ру ју се на осно ву за хтје ва са др жа ног на
Обра сцу 23. из При ло га овог пра вил ни ка, а ко ји Аген ци ји
под но си ре ги стро ва на ве те ри нар ска ор га ни за ци ја и уз ко ји
се при ла жу упут ни ца, те Обра зац 12. из При ло га овог пра -
вил ни ка, ко јим се по твр ђу је да су узор ци кр ви пре да ти на
ди јаг но сти ку. 

(6) Ве те ри нар ске ор га ни за ци је оба ве зне су да:

а) оба вља ју по сло ве у скла ду са пра ви ли ма стру ке,

б) се при др жа ва ју рје ше ња о овла шће њу,

в) оба вља ју по сло ве са мо на те ре ну ко ји им је до ди је -
љен и

г) по сту па ју у скла ду са од ред ба ма за кон ских и под за -
кон ских ака та ко ји ма се ре гу ли ше спро во ђе ње оба ве зних
ве те ри нар ских мје ра.

(7) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре ди јаг но -
сти ке бо ле сти из ста ва 1. овог чла на оства ру је овла шће на
ве те ри нар ска ла бо ра то ри ја у скла ду са чла ном 25. овог
пра вил ни ка. 

(8) За хтјев за под сти цај на сред ства за спро ве де не мје -
ре из ста ва 1. овог чла на под но си се до пе тог у мје се цу за
прет ход ни мје сец.

Члан 39.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
пра ће ња и кон тро ле ре зи дуа у 2012. го ди ни оства ру ју спе -

29.02.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 18 19



ци ја ли стич ке ве те ри нар ске ин сти ту ци је ко је има ју акре ди -
то ва не ре фе рент не ме то де за пра ће ње резидуума.

(2) Ми ни стар ство спро во ди про це ду ру јав не на бав ке за
ода бир пу тем ме ђу на род ног јав ног тен де ра за ода бир нај -
бо љег по ну ђа ча, а ко ји ис пу ња ва усло ве из ста ва 1. овог
чла на.

(3) У слу ча ју сум њи вог или по зи тив ног на ла за, узор ци
се ша љу у ре фе рент ну ла бо ра то ру ју на по твр ђи ва ње.

(4) Мје ре из ста ва 1. овог чла на ће се спро во ди ти на
осно ву го ди шњег пла на пра ће ња и кон тро ле резидуума за
2012. го ди ну, у окви ру ко јег се на ла зи упут ство за спо во ђе -
ње пла на пра ће ња и кон тро ле резидуума за 2012. го ди ну. 

(5) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ста ва
1. овог чла на оства ру ју се на осно ву за хтје ва, ко ји Аген ци -
ји под но си ре ги стро ва на спе ци ја ли стич ка ве те ри нар ска
ин сти ту ци ја, иза бра на по сред ством ме ђу на род ног јав ног
тен де ра, уз ко ји се при ла жу ра чун и ко пи ја за пи сни ка о
узор ку, број до ста вље них узо ра ка за ди јаг но сти ку, ди јаг но -
стич ка ме то да и ре зул тат ди јаг но стич ког ис пи ти ва ња.

(6) За хтјев за под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
из ста ва 1. овог чла на под но си се до пе тог у мје се цу за
прет ход ни мје сец.

Члан 40.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за ди јаг но сти ку сал -
мо не ло зе оства ру ју овла шће не ве те ри нар ске ла бо ра то ри је,
а на осно ву пла на одо бре ног рје ше њем ми ни стра.

(2) Мје ре из ста ва 1. овог чла на ће се спро во ди ти на
осно ву го ди шњег пла на узи ма ња узо ра ка у окви ру слу жбе -
не кон тро ле у Ре пу бли ци Срп ској.

(3) Под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре из ста ва
1. овог чла на оства ру ју се на осно ву за хтје ва, ко ји Аген ци -
ји под но се овла шће не ве те ри нар ске ла бо ра то ри је, уз ко ји
се при ла жу ра чун и по да ци о узор ку, број до ста вље них
узо ра ка за ди јаг но сти ку, ди јаг но стич ка ме то да и ре зул тат
ди јаг но стич ког ис пи ти ва ња.

(4) За хтјев за под сти цај на сред ства за спро ве де не мје ре
из ста ва 1. овог чла на под но си се до пе тог у мје се цу за
прет ход ни мје сец.

Члан 41.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за ва ли да ци ју, акре -
ди та ци ју ди јаг но стич ких ме то да, ка ли бра ци ју и ате сти ра -
ње мјер них ин стру ме на та оства ру ју ве те ри нар ске ла бо ра -
то ри је овла шће не рје ше њем ми ни стра. 

(2) Под сти цај на сред ства оства ру ју се на осно ву захтје -
ва, ко ји се под но си Аген ци ји и уз ко ји се при ла же ра чун о
из вр ше ним услу га ма из ста ва 1. овог чла на.

(3) Мак си ма лан из нос под сти цај них сред ста ва ко ји
под но си лац за хтје ва мо же оства ри ти за ову вр сту под сти -
ца ја у те ку ћој го ди ни је 100.000 КМ.

(4) Сред ст ва из ста ва 3. овог чла на мо гу се ко ри сти ти
ис кљу чи во за услу ге на ве де не у ста ву 1. овог чла на.

(5) За хтјев за под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла -
на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра те ку ће го ди не.

1.2. Биљ на про из вод ња

Члан 42.

(1) Пра во на пре ми ју за про из ве де но и про да то во ће,
по вр ће и гљи ве има ју про из во ђа чи (фи зич ка и прав на ли -
ца) ко ји у те ку ћој го ди ни оства ре про из вод њу и про да ју во -
ћа, по вр ћа и гљи ва и пре ра ђи ва чи и/или ор га ни за то ри про -
из вод ње (у да љем тек сту: от ку пљи ва чи) по сред ством ко јих
се под но си за хтјев, а на осно ву уго во ра о ор га ни зо ва ној
про из вод њи и/или от ку пу во ћа, по вр ћа и гљи ва.

(2) Уго вор из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти скло пљен
са прав ним ли цем ре ги стро ва ним за от куп и/или пре ра ду
по љо при вред них про из во да на те ри то ри ји Ре пу бли ке.

(3) Пра во на пре ми ју из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се
за сље де ће вр сте:

а) во ће: ја бу ка, кру шка, шљи ва, бре сква, ви шња, ма ли -
на, ку пи на и ја го да;

б) по вр ће: кром пир, кра ста вац, па при ка, па ра дајз, лук,
гра шак, мр ква, цве кла, па штр њак и

в) гљи ве. 

(4) Ви си на пре ми је за про из ве де но и про да то во ће, по -
вр ће и гљи ве утвр ђу је се на кон об ра де при спје лих за хтје -
ва, у скла ду са из но сом ко ји је утвр ђен Пла ном ко ри шће ња
сред ста ва и из но си:

а) за пр ву кла су до 15% од про сјеч не тр жи шне ци је не I
кла се по је ди ни ци про из во да и

б) за дру гу и тре ћу кла су до 8% од про сјеч не тр жи шне
ци је не II и III кла се по је ди ни ци про из во да.

(5) Из нос из ста ва 4. овог чла на ис пла ћи ва ће се у омје -
ру 90% про из во ђа чи ма и 10% от ку пљи ва чи ма од ви си не
об ра чу на те пре ми је. 

(6) Пре ми ја из ста ва 5. овог чла на ис пла ћу је се у на ред -
ној го ди ни, на кон об ра де при спје лих за хтје ва.

Члан 43.

(1) Пра во на пре ми ју из чла на 42. овог пра вил ни ка
про из во ђа чи (фи зич ка ли ца) оства ру ју по сред ством пре ра -
ђи ва ча или ор га ни за то ра про из вод ње, на осно ву за хтје ва,
уз ко ји се при ла жу:

а) спи сак про из во ђа ча од ко јих је от ку пље но во ће, по -
вр ће или гљи ве, ко ји са др жи: име и пре зи ме но си о ца по -
љо при вред ног га здин ства про из во ђа ча, мје сто пре би ва ли -
шта, ЈМБ/ЈИБ и број от куп ног бло ка,

б) уго вор са про из во ђа чи ма во ћа, по вр ћа и гљи ва о ор га -
ни зо ва ној про из вод њи и/или от ку пу во ћа, по вр ћа и гљи ва, 

в) спе ци фи ка ци ја ко ри сни ка под сти ца ја са бро је ви ма
њи хо вих те ку ћих или жи ро ра чу на и ко ли чи на ма от ку пље -
них про из во да, на Обра сцу 22. из При ло га овог пра вил ни -
ка, ко ји је по треб но до ста ви ти, осим у штам па ној, и у елек -
трон ској фор ми на мејл адре су Аген ци је (Обра зац је до сту -
пан на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства),

г) син те тич ка кар ти ца до ба вља ча (ко о пе ра н та), фак ту -
ра и фи скал ни ра чун о про да тим ко ли чи на ма, уко ли ко је
от куп из вр шен ра ди да ље про да је и

д) син те тич ка кар ти ца до ба вља ча (ко о пе ра нта), ако је
от куп из вр шен ра ди да ље пре ра де.

(2) Пра во на пре ми ју из чла на 42. овог пра вил ни ка
прав на ли ца оства ру ју на осно ву за хтје ва ко ји се под но си
Аген ци ји, уз ко ји се при ла жу:

а) уго вор са ор га ни за то ром про из вод ње во ћа, по вр ћа и
гљи ва о ор га ни зо ва ној про из вод њи и/или от ку пу во ћа, по -
вр ћа и гљи ва и

б) фак ту ра и фи скал ни ра чун о про да тим ко ли чи на ма
во ћа, по вр ћа и гљи ва.

(3) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из ве де но и про да -
то во ће, по вр ће и гљи ве ко ри сник под но си нај ка сни је до
31. де цем бра те ку ће го ди не.

(4) За хтје ви и ра чу ни на ста ли по сли је 31. ок то бра 2011.
го ди не рје ша ва ће се по од ред ба ма овог пра вил ни ка. 

Члан 44.

(1) Под сти цај на сред ства за ре гре си ра ње вје штач ког
ђу бри ва за по др шку по је ди ни ци сје тве не по вр ши не одо -
бра ва ју се за по вр ши не ре ги стро ва не као об ра ди ве у Ре ги -
стру по љо при вред них га здин ста ва, и то за:

а) пла ни ра ну сје тву/сад њу по љо при вред них кул ту ра у
прољећној сје тви 2012. го ди не и

б) по вр ши не воћ ња ка/ви но гра да за одр жа ва ње. 

(2) Пра во на под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла -
на за сје тву/сад њу по љо при вред них кул ту ра (ку ку руз, стр -
на жи та - ја ра, крм но би ље, ље ко ви то и аро ма тич но би ље,
ду ван, по вр ће) и одр жа ва ње воћ ња ка и ви но гра да ре ги -
стро ва ни по љо при вред ни про из во ђа чи оства ру ју: ре грес за
ми не рал но ђу бри во у ко ли чи ни до 250 кг/ха пла ни ра них
сје тве них по вр ши на и за одр жа ва ње по вр ши на воћ ња -
ка/ви но гра да.

(3) Мак си мал на ко ли чи на ми не рал ног ђу бри ва ко је по -
љо при вред но га здин ство мо же оства ри ти у скла ду са овим
чла ном у те ку ћој го ди ни из но си 150.000 кг.
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(4) Ми ни мал не по вр ши не за ко је се мо же оства ри ти
пра во на ре гре си ра но вје штач ко ђу бри во за кул ту ре из ста -
ва 2. овог чла на су:

а) 1 ха за стр на жи та (ја ра) - збир но: пше ни ца, је чам,
зоб, три ти ка ле, 

б) 1 ха за ку ку руз, 

в) 1 ха за уља ри це - збир но: со ја, сун цо крет,

г) 1 ха за крм но би ље, 

д) 0,5 ха за аро ма тич но и ље ко ви то би ље,

ђ) 0,5 ха за ду ван,

е) 0,5 ха за по вр ће и 

ж) 1 ха за одр жа ва ње воћ ња ка/ви но гра да.

(5) Ко ри сни ци при ја вљу ју пла ни ра не сје тве не по вр ши -
не и по вр ши не за одр жа ва ње воћ ња ка/ви но гра да на Обра -
сцу 23. из При ло га овог пра вил ни ка.

(6) Оп шти не во де еви ден ци ју при ја вље них пла ни ра них
сје тве них по вр ши на и по вр ши на за одр жа ва ње воћ ња -
ка/ви но гра да пре ма до ста вље ном упут ству на Обра сцу
23а. из При ло га овог пра вил ни ка.

(7) Вје штач ко ђу бри во ће ис по ру чи ва ти Јав но пред у зе -
ће “Роб не ре зер ве Ре пу бли ке Срп ске” АД по сред ством ди -
стри бу тив не мре же ко ју ода бе ре, а пре ма пла ну ра спо дје -
ле, одо бре ним ко ли чи на ма по оп шти на ма и ко ри сни ци ма,
ко ји са чи ња ва Ми ни стар ство. 

(8) За из нос ре гре са у ви си ни од 25% ума њу је се ци је -
на ко ју пла ћа крај њи ко ри сник, а што се де фи ни ше уго во -
ром из ме ђу Јав ног пред у зе ћа “Роб не ре зер ве Ре пу бли ке
Срп ске” АД и крај њег ко ри сни ка, у ко јем се де фи ни шу на -
чин и ро ко ви пла ћа ња пре о ста лог ди је ла за ду же ња крај њег
ко ри сни ка.

(9) Укуп ну ври јед ност ре гре са Аген ци ја пла ћа Јав ном
пред у зе ћу “Роб не ре зер ве Ре пу бли ке Срп ске” АД, а на
осно ву за хтје ва и до ста вље не ко нач не еви ден ци је о одо -
бре ним и пре у зе тим ко ли чи на ма вје штач ког ђу бри ва или
ди рект но до ба вља чу на осно ву уго во ра о ис по ру ци ре про -
ма те ри ја ла.

Члан 45.

(1) Под сти цај на сред ства за про из вод њу мер кан тил не
пше ни це у 2012. го ди ни утвр ђу ју се у из но су до 250 КМ/ха
и одо бра ва ју се за по вр ши не ре ги стро ва не као об ра ди ве у
Ре ги стру по љо при вред них га здин ста ва, на ко ји ма је из вр -
ше на је се ња сје тва мер кан тил не пше ни це у 2011. го ди ни.

(2) Об ра чун и ис пла та под сти цај них сред ста ва из ста ва
1. ово га чла на из вр ши ће се дво крат но:

а) пр ви об ра чун у про ље ће 2012. го ди не и 

б) дру ги об ра чун на кон из вр ше не же тве и утвр ђе не ви -
си не при но са пше ни це по хек та ру при ја вље не сје тве не по -
вр ши не.

(3) За оства ри ва ње пра ва на пр ви дио под сти цај них
сред ста ва за про из вод њу мер кан тил не пше ни це у из но су
од 150 КМ/ха ре ги стро ва ни по љо при вред ни про из во ђа чи
мо ра ју ис пу ни ти сље де ће усло ве:

а) да за си ју ми ни мал но 2 ха мер кан тил не пше ни це, уз
услов да јед но га здин ство мо же под ни је ти за хтјев за нај ви -
ше 50% од укуп но ре ги стро ва них об ра ди вих по вр ши на (да
би се ис по што вао пло до ред) и 

б) да у про из вод ном ци клу су при мије не пре по ру че не
нор ма ти ве ко ји су пред ви ђе ни у Про гра му уна пре ђи ва ња
про из вод ње мер кан тил не пше ни це у Ре пу бли ци од 2011.
до 2016. го ди не.

(4) За оства ри ва ње пра ва на дру ги дио под сти цај них
сред ста ва за про из вод њу мер кан тил не пше ни це у из но су
од 100 КМ/ха ре ги стро ва ни по љо при вред ни про из во ђа чи
мо ра ју да оства ре ми ни ма лан при нос од 4 т/ха.

(5) По љо при вред на га здин ства ко ја су из вр ши ла при ја ву
сје тве мер кан тил не пше ни це у је сен 2011. го ди не у оп штин -
ским одје ље њи ма за при вре ду/по љо при вре ду под но се
захтјев за ре гре си ра ње ре про ма те ри ја ла за про из вод њу мер -
кан тил не пше ни це на Обра сцу 24. (ЗРМП2012) из При ло га
овог пра вил ни ка, а нај ка сни је до 30. апри ла 2012. го ди не.

(6) Као до каз о при мје ни пре по ру че них нор ма ти ва ре -
про ма те ри ја ла из ста ва 3. тач ка б) овог чла на по љо при -
вред на га здин ства уз за хтјев при ла жу сље де ће:

а) фи скал ни ра чун (фи скал ни исје чак) на ко јем је на -
зна че но име под но си о ца за хтје ва или

б) фи скал ни ра чун (фи скал ни исје чак) на ко јем ни је на -
зна че но име под но си о ца за хтје ва, уз фак ту ру ко ја гла си на
име под но си о ца за хтје ва и са на зна че ним бро јем фи скал -
ног ра чу на.

(7) Оп штин ска одје ље ња за при вре ду/по љо при вре ду
до ста вља ју Аген ци ји об је ди ње но све за при мље не за хтје ве,
са при ло зи ма пре ма упут ству и обра сци ма до ста вље ним од
Ми ни стар ства.

(8) Аген ци ја вр ши пр ви об ра чун за хтје ва про вје ром
при ја вље них сје тве них по вр ши на са по вр ши на ма из Ре ги -
стра по љо при вред них га здин ста ва, пре по ру че ним нор ма -
ти ви ма ре про ма те ри ја ла, при ло же ним ра чу ни ма, на осно ву
че га одо бра ва га здин стви ма пр ви дио суб вен ци је у из но су
од 150 КМ/ха. 

(9) На кон из вр ше не же тве, а нај ка сни је 31. ју ла 2012.
го ди не, га здин ства до ста вља ју оп штин ским одје ље њи ма за
при вре ду/по љо при вре ду по дат ке о ускла ди ште ним ко ли -
чи на ма мер кан тил не пше ни це (у фор ми из ја ве о ускла ди -
ште ним ко ли чи на ма пше ни це у вла сти тим си ло си ма/објек -
ти ма и/или до каз о пре да тим ко ли чи на ма пше ни це од от ку -
пљи ва ча или скла ди шта ра), ко ја их за тим про сље ђу ју
Аген ци ји.

(10) Аген ци ја на осно ву до ка за о ускла ди ште ним ко ли -
чи на ма мер кан тил не пше ни це вр ши об ра чун дру гог ди је ла
под сти ца ја и сва ком по љо при вред ном га здин ству ко је
испу ња ва про пи са не усло ве об ра чу на ва до дат ни из нос
сред ста ва, про пор ци о нал но оства ре ном при но су, и то:

а) за при но се од че ти ри и ви ше то на/ха - из нос од 100
КМ/ха и

б) за при но се ма ње од че ти ри то не/ха - га здин ства не -
ма ју пра во на ис пла ту дру гог ди је ла.

(11) На кон из вр ше не те рен ске кон тро ле одо бра ва се
испла та дру гог ди је ла из но са под сти ца ја, пре ма кри те ри ју -
ми ма на ве де ним у ста ву 10. овог чла на.

Члан 46.

(1) Пра во на пре ми ју за про из ве де ну и про да ту хељ ду,
аро ма тич но и ље ко ви то би ље оства ру ју про из во ђа чи ко ји у
те ку ћој го ди ни има ју за си ја но нај ма ње 0,3 ха хељ де, аро ма -
тич ног или ље ко ви тог би ља.

(2) Пре ми ја из ста ва 1. овог чла на оства ру је се на осно -
ву за хтје ва, ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји се при ла жу:

а) за прав на ли ца - ра чун/фак ту ра са до ка зом о упла ти
на жи ро ра чун о про да тим и на пла ће ним ко ли чи на ма, а за
фи зич ка ли ца от куп ни блок и до каз о на пла ти за пре да те
ко ли чи не, 

б) за пи сник Аген ци је за пру жа ње струч них услу га у
по љо при вре ди као до каз о за си ја ним по вр ши на ма и

в) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 25. из При ло -
га овог пра вил ни ка, ко ји је по треб но до ста ви ти, осим у
штам па ној, и у елек трон ској фор ми на мејл адре су Аген ци -
је или на CD-u (Обра зац је до сту пан на ин тер нет стра ни ци
Ми ни стар ства).

(3) Ви си на пре ми је за про из ве де ну и про да ту хељ ду,
аро ма тич но и ље ко ви то би ље утвр ђу је се на кон об ра де
при спје лих за хтје ва у скла ду са из но сом ко ји је утвр ђен
Пла ном ко ри шће ња сред ста ва и из но си ће до 15% од про -
сјеч не тр жи шне ци је не по је ди ни ци про из во да, а мак си -
мал но 10.000 КМ по ко ри сни ку.

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из ве де ну и про да -
ту хељ ду, аро ма тич но и ље ко ви то би ље ко ри сник под но си
нај ка сни је до 31. ок то бра те ку ће го ди не.

Члан 47.

(1) Пра во на пре ми ју за сје ме има ју про из во ђа чи ко ји
су ре ги стро ва ни за про из вод њу, чи је су про из вод ња и до -
ра да оства ре не у Ре пу бли ци и кон тро ли са не на осно ву про -
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пи са ко ји ре гу ли шу област про из вод ње, до ра де и про ме та
сје мен ског и сад ног ма те ри ја ла за сље де ће кул ту ре:

а) сје ме на стр них жи та (пше ни ца, три ти ка ле, је чам и
раж) ро да 2012. го ди не,

б) ов са ро да 2011. го ди не,

в) сје мен ског ку ку ру за ро да 2011. го ди не,

г) сје мен ске со је ро да 2011. го ди не,

д) сје ме на крм ног би ља ро да 2011. го ди не и

ђ) сје мен ског кром пи ра ро да 2011. го ди не.

(2) Пре ми ја за про из ве де на сје ме на оства ру је се на
осно ву за хтје ва, ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји се при -
ла жу:

а) ра чу ни или ко пи је ра чу на о про да тим ко ли чи на ма
сје ме на или из ја ва од го вор ног ли ца са књи го вод стве ним
до ку мен том под но си о ца за хтје ва о из ла зу ро бе за ко ли чи -
не сје ме на ко је се ко ри сте за вла сти ту про из вод њу,

б) увје ре ње о при зна ва њу сје мен ског усје ва, ко је из да -
је овла шће на ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци,

в) за вр шни за пи сник фи то са ни тар ног ин спек то ра о кон -
тро ли про из вод ње и про из ве де ним ко ли чи на ма сје ме на,

г) по твр да до ра ђи ва ча о до ра ђе ним и де кла ри са ним ко -
ли чи на ма сје ме на и

д) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 26. из При ло -
га овог пра вил ни ка.

(3) Ви си на пре ми је за про из ве де ну, до ра ђе ну и про да ту
ко ли чи ну сје ме на утвр ђу је се на кон об ра де при спје лих
захтје ва у скла ду са из но сом ко ји је утвр ђен у Пла ну ко ри -
шће ња сред ста ва и из но си до 15% од про сјеч не тр жи шне
ци је не по је ди ни ци про из во да, осим за не до ра ђе но, од но -
сно на ту рал но сје ме ку ку ру за из но си 50% од ви си не из но -
са утвр ђе ног за до ра ђе но и про да то сје ме. 

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из вод њу сје ме на
ко ри сник под но си нај ка сни је до 31. ма ја, осим за стр на жи -
та (пше ни ца, три ти ка ле, је чам и раж), нај ка сни је до 15. но -
вем бра те ку ће го ди не.

Члан 48.

(1) Пра во на пре ми ју за пла сте нич ку про из вод њу ра са -
да по вр ћа про из ве де ног у кон теј не ри ма и ча ши ца ма од хи -
брид ног сје ме на - Ф1 ге не ра ци је има ју прав на ли ца, преду -
зет ни ци и фи зич ка ли ца ко ја су упи са на у Ре ги стар про -
изво ђа ча сје ме на и сад ног ма те ри ја ла и чи ја се про из вод ња
пра ти на осно ву про пи са ко ји ре гу ли шу област про из вод -
ње, до ра де и про ме та сје ме на и сад ног ма те ри ја ла.

(2) Пра во на пре ми ју за про из ве де ни и про да ни ра сад
по вр ћа оства ру је се на осно ву за хтје ва про из во ђа ча ко ји се
под но си Аген ци ји, уз ко ји се при ла жу:

а) ра чу ни у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра вил -
ни ка, као до каз о на бав ци ма те ри ја ла, опре ме или о извр ше -
ним услу га ма као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма,

б) увје ре ње овла шће не ин сти ту ци је у Ре пу бли ци о
здрав стве ном ста њу и чи сто ћи сор те сад ног ма те ри ја ла
(ра са да) по вр ћа,

в) за вр шни за пи сник фи то са ни тар ног ин спек то ра о кон -
тро ли про из вод ње и про из ве де ним ко ли чи на ма ра са да и

г) спе ци фи ка ци ја про да ног ра са да са чи ње на на Обра -
сцу 27. из При ло га овог пра вил ни ка.

(3) Ви си на пре ми је за про из ве де ни и про да ни ра сад по -
вр ћа утвр ђу је се на кон об ра де при спје лих за хтје ва у скла -
ду са из но сом ко ји је утвр ђен Пла ном ко ри шће ња сред ста -
ва и из но си до 15% од про сјеч не тр жи шне ци је не по је ди -
ни ци про из во да.

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из ве де ни ра сад по -
вр ћа под но си се нај ка сни је до 15. ма ја те ку ће го ди не.

Члан 49.

(1) Пра во на пре ми ју за про из ве де не, де кла ри са не и
про да те сад ни це има ју прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји су
упи са ни у Ре ги стар про из во ђа ча сад ног ма те ри ја ла и чи ја
се про из вод ња пра ти на осно ву про пи са ко ји ре гу ли шу
област про из вод ње и про ме та сад ног ма те ри ја ла за сље де -
ће кул ту ре:

а) сад ни це ја бу ча стог, ко шти ча вог и је згра стог во ћа,

б) сад ни це ја го да стог во ћа (ма ли не, ку пи не и ја го де) и

в) сад ни це ло зних ка ле мо ва.

(2) Пра во на пре ми ју из ста ва 1. овог чла на оства ру је се
на осно ву за хтје ва про из во ђа ча ко ји се под но си Аген ци ји,
уз ко ји се при ла жу:

а) ра чу ни или ко пи је ра чу на као до каз о про да ји сад ни ца,

б) увје ре ње овла шће не ин сти ту ци је у Ре пу бли ци о чи -
сто ћи сор те сад ног ма те ри ја ла,

в) за вр шни за пи сник фи то са ни тар ног ин спек то ра о кон -
тро ли про из вод ње и про из ве де ним ко ли чи на ма сад ни ца и

г) об ра чун пре ми је са чи њен на Обра сцу 27. из При ло -
га овог пра вил ни ка.

(3) Ви си на пре ми је за про из ве де не и про да те сад ни це
ја бу ча стог, ко шти ча вог и је згра стог во ћа утвр ђу је се на кон
об ра де при спје лих за хтје ва у скла ду са из но сом ко ји је
утвр ђен Пла ном ко ри шће ња сред ста ва и из но си до 15% од
про сјеч не тр жи шне ци је не за по је ди не вр сте сад ни ца и
испла ћу је се у на ред ној го ди ни.

(4) За хтјев за ис пла ту пре ми је за про из ве де не сад ни це
ја бу ча стог, ко шти ча вог и је згра стог во ћа под но си се нај ка -
сни је до 31. де цем бра те ку ће го ди не.

(5) За хтје ви и ра чу ни на ста ли по сли је 31. ок то бра 2011.
го ди не рје ша ва ће се по од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 50. 

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу ду ва на у ли сту
има ју про из во ђа чи (фи зич ка и прав на ли ца) за про из ве де -
ни и про да ти осу ше ни ду ван у те ку ћој го ди ни, на осно ву
уго во ра о ор га ни зо ва ној про из вод њи и/или от ку пу ду ва на. 

(2) Уго вор из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти скло пљен
са прав ним ли цем ре ги стро ва ним за от куп и/или об ра ду
ду ва на на те ри то ри ји Ре пу бли ке.

(3) Пра во на пре ми ју из ста ва 1. овог чла на фи зич ка ли -
ца оства ру ју по сред ством ор га ни за то ра про из вод ње, а на
осно ву за хтје ва ко ји се под но си Аген ци ји и уз ко ји се при -
ла же сље де ћа до ку мен та ци ја:

а) уго вор са ор га ни за то ром про из вод ње о ор га ни зо ва -
ној про из вод њи и от ку пу ду ва на;

б) спи сак про из во ђа ча од ко јих је от ку пљен ду ван, ко ји
са др жи: 

1) име и пре зи ме но си о ца по љо при вред ног га здин ства
- про из во ђа ча,

2) мје сто пре би ва ли шта,

3) ЈМБ, 

4) ко ли чи ну от ку пље ног ду ва на по ти по ви ма,

5) број от куп ног бло ка;

в) из ја ву ор га ни за то ра про из вод ње да су све ко ли чи не
ду ва на за ко је се под но си за хтјев за пре ми ју от ку пље не од
про из во ђа ча;

г) спе ци фи ка ци ју ко ри сни ка под сти ца ја са бро је ви ма
њи хо вих те ку ћих или жи ро ра чу на гру пи са них по бан ка ма,
са чи ње ну на Обра сцу 28. из При ло га овог пра вил ни ка, а ко -
ји је по треб но до ста ви ти, осим у штам па ној, и у елек трон -
ској фор ми на мејл адре су Аген ци је или на CD-u (Обра зац је
до сту пан на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства);

д) ана ли тич ку кар ти цу до ба вља ча о от ку пље ним ко ли -
чи на ма ду ва на и

ђ) ра чун и фи скал ни ра чун, од но сно до каз о упла ти на
те ку ћи/жи ро ра чун про дав ца у скла ду са чла ном 2. ст. 5 и
6. овог пра вил ни ка.

(4) Пра во на пре ми ју из ста ва 1. овог чла на прав на ли -
ца оства ру ју за вла сти ту про из вод њу на осно ву за хтје ва ко -
ји се под но си Аген ци ји и уз ко ји се при ла же сље де ћа до ку -
мен та ци ја:

а) до каз о ко ли чи ни про из ве де ног ду ва на влас ти те про -
из вод ње,

б) ра чун/фак ту ра у скла ду са чла ном 2. ст. 5. и 6. овог
пра вил ни ка за про да ти и на пла ће ни ду ван,
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в) уго вор о услу жној про из вод њи ду ва на са ко о пе ран -
ти ма/про из во ђа чи ма и

г) спи сак ко о пе ра на та са ко ли чи на ма про из ве де ног ду -
ва на по вр ста ма.

(5) Пра во на пре ми ју из овог чла на не мо гу оства ри ти
про из во ђа чи ду ва на ко ји про из вод њу ду ва на оба вља ју као
услу жну дје лат ност.

(6) Пре ми ја за ду ван утвр ђу је се на кон об ра де и об ра -
чу на при спје лих за хтје ва и утвр ђе ног бро ја про из ве де них
је ди ни ца, а у скла ду са из но сом ко ји је утвр ђен Пла ном ко -
ри шће ња сред ста ва и не мо же из но си ти ви ше од 15% од
про сјеч не от куп не ци је не по је ди ни ци про из во да и ис пла -
ћу је се у на ред ној го ди ни.

(7) Мак си ма лан из нос пре ми је ко ју под но си лац за хтје -
ва мо же да оства ри за ову вр сту под сти ца ја у те ку ћој го ди -
ни је 25.000 КМ. 

(8) За хтјев за ис пла ту пре ми је за ду ван под но си се
Аген ци ји на кон за вр шет ка от ку па, а нај ка сни је до 15. де -
цем бра те ку ће го ди не.

Члан 51.

(1) Пра во на пре ми ју за про из вод њу ше ћер не ре пе има -
ју про из во ђа чи (фи зич ка и прав на ли ца) за про из ве де ну и
про да ту ше ћер ну ре пу у те ку ћој го ди ни, a на осно ву уго во -
ра о ор га ни зо ва ној про из вод њи и от ку пу ше ћер не ре пе.

(2) Пра во на пре ми ју из ста ва 1. овог чла на оства ру ју
фи зич ка ли ца - про из во ђа чи по сред ством ор га ни за то ра
про из вод ње, а на осно ву за хтје ва ко ји се под но си Аген ци -
ји и уз ко ји се прилажe сље де ћа до ку мен та ци ја:

а) спи сак про из во ђа ча од ко јих је от ку пље на ше ћер на
ре па, ко ји са др жи: име и пре зи ме но си о ца по љо при вред -
ног га здин ства - про из во ђа ча, мје сто пре би ва ли шта, ЈМБ,
ко ли чи ну от ку пље не ше ћер не ре пе, број уго во ра и број от -
куп ног бло ка, 

б) уго вор са ор га ни за то ром про из вод ње о ор га ни зо ва -
ној про из вод њи и от ку пу ше ћер не ре пе,

в) из ја ву ор га ни за то ра про из вод ње да су све ко ли чи не
ше ћер не ре пе за ко је се под но си за хтјев за пре ми ју от ку -
пље не од про из во ђа ча и

г) спе ци фи ка ци ју ко ри сни ка под сти ца ја са бро је ви ма
њи хо вих те ку ћих или жи ро ра чу на гру пи са них по бан ка ма,
са чи ње ну на Обра сцу 29. из При ло га овог пра вил ни ка, ко -
ји је по треб но до ста ви ти, осим у штам па ној, и у елек трон -
ској фор ми на мејл адре су Аген ци је (Обра зац је до сту пан
на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства) и

д) ра чун/фак ту ру и фи скал ни ра чун, од но сно до каз о
упла ти на те ку ћи/жи ро ра чун про дав ца у скла ду са чла ном
2. ст. 5. и 6. овог пра вил ни ка.

(3) Пра во на пре ми ју из ста ва 1. овог чла на прав на ли -
ца мо гу оства ри ти на осно ву за хтје ва ко ји се под но си
Аген ци ји, уз ко ји се при ла же сље де ћа до ку мен та ци ја:

а) уго вор за кљу чен са пре ра ђи ва чем ше ћер не ре пе о
про из вод њи и от ку пу ше ћер не ре пе и

б) ра чун/фак ту ра и фи скал ни ра чун, од но сно до каз о
упла ти на жи ро ра чун про дав ца у скла ду са чла ном 2. ст. 5.
и 6. овог пра вил ни ка.

(4) Ви си на пре ми је за про из вод њу ше ћер не ре пе утвр -
ђу је се на кон об ра де при спје лих за хтје ва у скла ду са из но -
сом ко ји је утвр ђен Пла ном ко ри шће ња сред ста ва и ис пла -
ћу је се у на ред ној го ди ни и из но си до 10% од про сјеч не тр -
жи шне ци је не ше ћер не ре пе.

(5) Мак си ма ла ни из нос пре ми је ко ји под но си лац
захтје ва мо же оства ри ти за ову вр сту под сти ца ја у те ку ћој
го ди ни је 30.000 КМ.

(6) За хтјев за ис пла ту пре ми је за ше ћер ну ре пу под но -
си се Аген ци ји на кон за вр шет ка от ку па, а нај ка сни је до 30.
но вем бра те ку ће го ди не.

Члан 52.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за фи нан си ра ње
про гра ма из обла сти за шти те здра вља би ља оства ру ју
прав на ли ца ко ја се ба ве струч ним и на уч но и стра жи вач ким
ра дом у обла сти за шти те здра вља би ља.

(2) Про гра ми ко ји ће се фи нан си ра ти у те ку ћој го ди ни
и ко ји мо ра ју би ти спро ве де ни по ме ђу на род ним при зна -
тим ме то да ма су:

а) Про грам утвр ђи ва ња при су ства ли сног ми не ра па ра -
дај за - Tu ta ab so lu ta, Po volny на под руч ју Ре пу бли ке са GPS
ко ор ди на та ма и ура ђе ним ма па ма рас про стра ње но сти
(дру га го ди на),

б) Про грам по себ ног над зо ра над при су ством Er wi nia
amylo vo ra (Bu rill) Win slow et al. - про у зро ко ва ча бак те ри о -
зне пла ме ња че ја бу ча стог во ћа у Ре пу бли ци са при је дло -
гом мје ра за су зби ја ње, ура ђе ним ма па ма рас про стра ње но -
сти са GPS ко ор ди на та ма и кон тро ла спро во ђе ња мје ра су -
зби ја ња,

в) тре ћа фа за ус по ста вља ња биљ ног ка ран ти на,

г) утвр ђи ва ње узро ка су ше ња за са да шљи ва на под -
ручју Ма је ви це и Сем бе ри је са пред ло же ним мје ра ма су -
зби ја ња, GPS ко ор ди на та ма и ура ђе ним ма па ма рас про -
стра ње но сти и

д) утвр ђи ва ње узроч ни ка по ја ве цр ве ни ла ку ку ру за на
под руч ју Сем бе ри је са пред ло же ним мје ра ма су зби ја ња,
GPS ко ор ди на та ма и ура ђе ним ма па ма рас про стра ње но сти.

(3) Бли жи усло ви за ре а ли за ци ју про гра ма и ко ри шће -
ње сред ста ва утвр ђу ју се уго во ром из ме ђу Ми ни стар ства и
ин сти ту ци је чи ји про грам бу де одо брен.

(4) На осно ву при је дло га ко ми си је, ми ни стар до но си
рје ше ње о одо бра ва њу про гра ма за шти те здра вља би ља са
при је дло гом из но са под сти цај них сред ста ва за фи нан си ра -
ње про гра ма. 

(5) Рје ше ња о одо бра ва њу про гра ма за шти те здра вља
би ља про сље ђу ју се Аген ци ји ра ди ис пла те под сти цај них
сред ста ва за њи хо во су фи нан си ра ње. 

(6) Мак си ма лан из нос под сти цај них сред ста ва за су фи -
нан си ра ње про гра ма из ста ва 2. овог чла на из но си до
25.000 КМ по одо бре ном про гра му. 

(7) Под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла на ис пла -
ћу ју се на осно ву рје ше ња ди рек то ра Аген ци је.

(8) Крај њи рок за под но ше ње при је дло га про гра ма за
фи нан си ра ње је 31. март те ку ће го ди не. 

(9) Ко ри сни ци нов ча них под сти ца ја из ста ва 1. овог
чла на ду жни су да до ста ве из вје шта је о утро шку одо бре -
них сред ста ва, ре а ли за ци ји и ре зул та ти ма одо бре них про -
гра ма до 1. де цем бра те ку ће го ди не.

Члан 53.

Ко ми си ја ко ју фор ми ра ди рек тор Аген ци је ће пре ма
про цје ни оправ да но сти под не се них при ја ва и за хтје ва за
све про из вод ње, а за оства ри ва ње пра ва на под сти цај на
сред ства за мје ре по др шке про из вод њи и до хот ку, на осно -
ву при ло же не до ку мен та ци је у по је ди ним слу ча је ви ма,
при је одо бра ва ња нов ча них под сти ца ја уви дом на ли цу
мје ста из вр ши ти про вје ру ис пу ње но сти усло ва про пи са -
них овим пра вил ни ком и о то ме са чи ни ти за пи сник.

2. По др шка ру рал ном раз во ју

2.1. По бољ ша ње кон ку рент но сти

Члан 54.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за по бољ ша ње кон -
ку рент но сти по љо при вред не про из вод ње и пре ра ђи вач ке
ин ду стри је има ју ко ри сни ци ко ји из вр ше ин ве сти ра ње у
те ку ћој го ди ни за:

а) ин ве сти ци је у по љо при вред ну ме ха ни за ци ју,

б) ин ве сти ци је у сто чар ску про из вод њу (основ но ста -
до, објек ти и опре ма),

в) ин ве сти ци је у биљ ну про из вод њу (по ди за ње ви ше -
го ди шњих за са да, из град њу ста кле ни ка и пла сте ни ка),

г) уна пре ђи ва ње по љо при вред ног зе мљи шта (на вод ња -
ва ње),

д) ин ве сти ци је у мо дер ни за ци ју по сто је ћих и из град њу
но вих пре ра ђи вач ких ка па ци те та,

ђ) по др шку опре ма њу ре фе рент них и ис пит них ла бо ра -
то ри ја за кон тро лу ква ли те та,
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е) по др шку удру же њи ма на се лу, ор га ни за ци ја ма по љо -
при вред них про из во ђа ча и пре ра ђи ва ча по љо при вред них
про из во да,

ж) по др шку из град њи обје ка та од ре ги о нал ног зна ча ја,

з) по др шку уво ђе њу стан дар да кон тро ле ква ли те та по -
љо при вред них и пре храм бе них про из во да и

и) уна пре ђи ва ње људ ских ре сур са у ру рал ним под -
ручји ма.

(2) По др шка из ста ва 1. т. а) до ђ) овог чла на оства ру је
се на кон ин ве сти ра ња, об ра де при спје лих за хтје ва и ко ми -
сиј ског пре гле да на те ре ну уред них за хтје ва, а у скла ду са
из но сом ко ји је утвр ђен Пла ном ко ри шће ња сред ста ва.

(3) По др шка из ста ва 1. т. е) до и) овог чла на оства ру је
се на кон об ра де при спје лих за хтје ва у пред ви ђе ном ро ку за
сва ку на мје ну и ми шље ња ко ми си је, а у скла ду са из но сом
ко ји је утвр ђен Пла ном ко ри шће ња сред ста ва.

Члан 55.

(1) Тро шко ви ко ји су на ста ли по осно ву ин ве сти ци о -
них ула га ња, а ко ји се при зна ју као основ за об ра чун сред -
ста ва под сти ца ја су:

а) тро шко ви ку по ви не сто ке (укљу чу ју ћи тро шко ве
тран спор та); 

б) тро шко ви ку по ви не но ве опре ме (укљу чу ју ћи тро -
шко ве тран спор та и мон та же / уград ње);

в) тро шко ви при ли ком из град ње, адап та ци је и ре кон -
струк ци је гра ђе вин ских обје ка та, и то:

1) тро шко ви на бав ке но вог гра ђе вин ског ма те ри ја ла
или го то вих мон та жних еле ме на та (укљу чу ју ћи тро шко ве
тран спор та), а пре ма ра чу ни ма или уго во ри ма о про да ји
из да тим од до ба вља ча и тро шко ви при кљу ча ка (елек трич -
на енер ги ја, во да),

2) тро шко ви из во ђе ња ра до ва (укљу чу ју ћи при прем не,
гра ђе вин ске, ин ста ла тер ске ра до ве, тро шко ве мон та же на
објек ту или тро шко ве из во ђе ња ра до ва на ли цу мје ста и
тро шко ве тран спор та);

г) при ли ком по ди за ња ви ше го ди шњих за са да: тро шко -
ви ку по ви не сад ни ца, сту бо ва, жи це, об ра де тла, сад ње,
уград ње сту бо ва, жи це и

д) при ли ком по ди за ња про тив град не мре же: тро шко ви
ку по ви не мре же, сту бо ва за про тив град ну мре жу, сај ли,
ан ке ра и њи хо ве уград ње - по ста вља ња.

(2) Тро шко ви на ра чу ни ма или уго во ри ма мо гу би ти
из ра же ни у кон вер ти бил ним мар ка ма или стра ној ва лу ти.

(3) Тро шко ви на ра чу ни ма или уго во ри ма чи ја је
вријед ност из ра же на у стра ној ва лу ти би ће пре ра чу на ти у
ври јед ност кон вер ти бил них ма ра ка пре ма сред њем кур су
Цен трал не бан ке БиХ ва же ћем на дан за при ма ња за хтје ва.

Члан 56.

Тро шко ви ко ји су на ста ли по осно ву ин ве сти ци о них
ула га ња, ко ји ни су при хва тљи ви као основ за об ра чун
сред ста ва под сти ца ја су:

а) ку по ви на гра ђе вин ског зе мљи шта и по сто је ћих згра -
да и обје ка та,

б) на бав ка ко ри шће не опре ме, гра ђе вин ског ма те ри ја ла
и по љо при вред не ме ха ни за ци је,

в) на бав ка сто ке ко ја ни је ква ли тет но при плод на,

г) тро шко ви по сло ва ња осо бља, укљу чу ју ћи тро шко ве
одр жа ва ња и ки ри је,

д) бан кар ски тро шко ви, тро шко ви га ран ци ја и слич ни
тро шко ви,

ђ) тро шко ви кон вер зи је, тро шко ви курс них раз ли ка и
на кна да,

е) тро шко ви по сло ва јав не упра ве (тро шко ви оп ште -
управ них по сло ва, тро шко ви из најм љи ва ња опре ме, ма ши -
на и про сто ра, пла те за по сле них на по сло ви ма упра вља ња,
из во ђе ња, пра ће ња и над зо ра),

ж) тро шко ви за ис пла ту услу га ар хи те ка та, ин же ње ра и
са вјет ни ка, из ра де сту ди ја из во дљи во сти и еко ном ске

оправ да но сти, тро шко ви на бав ке па те на та и ли цен ци за
при пре му,

з) пла ћа ње у на ту ри (ком пен за ци ја), тро шко ви вла сти -
тог ра да,

и) из да ци при ли ком ин ве сти ци ја ко ји су на ста ли због
ко му нал них на кна да, до при но са и 

j) за на бав ке из вр ше не ли зин гом.

Члан 57.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за ин ве сти ци је у по -
љо при вред ну ме ха ни за ци ју има ју ко ри сни ци ко ји се
искљу чи во ба ве ко мер ци јал ном по љо при вред ном про -
извод њом и ко ји су ку пи ли но ве по љо при вред не ма ши не у
те ку ћој го ди ни. 

(2) Под сти цај на сред ства за на бав ку но ве по љо при -
вред не ме ха ни за ци је одо бра ва ју се за сље де ће вр сте по љо -
при вред них ма ши на:

а) по љо при вред ни трак тор,

б) жит ни ком бајн и ком бајн за си ла жу (или са мо а дап -
тер),

в) ро ло-ба лер, уви јач за ро ло-ба ле, си ло микс при ко ли -
ца, ци стер на за осо ку и са мо у то вар на при ко ли ца за си је но,

г) при ко ли це за трак тор (јед но о со вин ске, дво о со вин ске
при ко ли це и при ко ли це за стај њак),

д) мо то-кул ти ва тор (са при ко ли цом и при кључ ци ма)
или мо то-ко са чи ца и

ђ) при кључ на ору ђа (бе ра чи ку ку ру за, пи ко-пре са,
плуг, та њи ра ча, др ља ча, сје тво-спре мач, пне у мат ска си ја -
чи ца или си ја чи ца за стр на жи та, ра си пач ми не рал ног ђу -
бри ва, уто ва ри вач стај ња ка, рас ту рач стај ња ка, кул ти ва тор
за ме ђу ред ну об ра ду, фре за, мул чер, бе рач за ја го ди ча сто
во ће, ро та ци о на ко са чи ца, боч на и зад ња ли ниј ска ко са чи -
ца, пре вр тач/са ку пљач си је на, ву че ни си ло-ком бајн, пр ска -
ли ца, ато ми зер, са ди ли ца, ва ди ли ца за по вр тар ске вр сте,
мје ша о не сточ не хра не, под ри вач, ка на ло ко пач и плат фор -
ме за бер бу во ћа (ву че не и са мо ход не)).

(3) Ко ри сник мо же оства ри ти пра во на под сти цај на
сред ства за ку по ви ну нај ви ше дви је но во ку пље не по љо -
при вред не ма ши не и/или за ку по ви ну три вр сте при кључ -
них ору ђа у то ку го ди не, под усло вом да је вла сник или за -
ку пац по љо при вред ног зе мљи шта од нај ма ње три хек та ра.

(4) Из нос под сти цај них сред ства за на бав ку но ве по љо -
при вред не ме ха ни за ци је утвр ђу је се на осно ву ра чу на, с
тим да се за об ра чун при хва та ју мак си мал не ци је не за по -
је ди не вр сте ме ха ни за ци је на ве де не у спе ци фи ка ци ји, ко ја
се на ла зи у При ло гу овог пра вил ни ка.

(5) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из ста ва
2. овог чла на из но си 35% од из но са из ста ва 4. овог чла на
и не мо же би ти ве ћа од: 

а) 25.000 КМ за ку пље ни ком бајн, адап тер за ком бајн и
са мо ход ни си ла жни ком бајн,

б) 25.000 КМ за ку пље ни трак тор пре ко 101 КС,

в) 20.000 КМ за ку пље ни трак тор од 51 до 100 КС, ро -
ло-ба лер, си ло микс при ко ли цу, уви јач за ро ло-ба лер, бе -
рач за ја го ди ча сто во ће и дво ре ди бе рач за ку ку руз,

г) 5.000 КМ за ку пље ни трак тор до 50 КС,

д) 8.000 КМ за ку пље ну са мо у то вар ну при ко ли цу и
пре су за си је но, рас ту рач стај ња ка, јед но ре ди бе рач за ку -
ку руз, при ко ли це пре ко че ти ри то не но си во сти, пне у мат -
ске си ја чи це, ци стер ну за осо ку и плат фор ме за бер бу во ћа, 

ђ) 3.000 КМ за при кључ на ору ђа (плуг, та њи ра ча, др ља -
ча, сје тво спре мач, си ја чи ца за стр на жи та, ра си пач ми не -
рал ног ђу бри ва, уто ва ри вач стај ња ка, кул ти ва тор за ме ђу -
ред ну об ра ду, фре за-мул чар, ро та ци о на ко са чи ца, боч на и
зад ња ли ниј ска ко са чи ца, пре вр тач/са ку пљач си је на, ву че -
ни си ло -ком бајн, пр ска ли ца, ато ми зер, са ди ли це и ва ди ли -
це за по вр тлар ске кул ту ре, мје ша о не сточ не хра не, под ри -
вач и ка на ло ко пач),

е) 1.500 КМ за ку пље ну трак тор ску при ко ли цу до че ти -
ри то не но си во сти и
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ж) 2.000 КМ за ку пље ни мо то-кул ти ва тор (са при ко ли -
цом и при кључ ци ма) или мо то ко са чи цу са при кључ ци ма.

(6) Пра во на под сти цај на сред ства за на бав ку по љо при -
вред не ме ха ни за ци је из ста ва 2. овог пра вил ни ка оства ру -
је се на осно ву за хтје ва ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји
се при ла жу:

а) ра чу ни у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка,

б) ко пи ја кар ти це те ку ћег/жи ро ра чу на и ко пи ја лич не
кар те са ЈМБ,

в) овје ре на ко пи ја са о бра ћај не до зво ле за по љо при -
вред не ма ши не ко је под ли је жу ре ги стра ци ји и 

г) овје ре на из ја ва ко ри сни ка да по љо при вред ну ма ши -
ну не ће оту ђи ти у пе ри о ду од три го ди не.

(7) За ме ха ни за ци ју на ба вље ну од стра них до ба вља ча
пред мет пла ћа ња је ра чун до ба вља ча.

(8) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се до 30. сеп тем бра те ку ће го ди не.

(9) За хтје ви и ра чу ни на ста ли по сли је 30. сеп тем бра
2011. го ди не, до сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, рје ша -
ва ће се по од ред ба ма овог пра вил ни ка. 

Члан 58.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за на бав ку му зних
уре ђа ја има ју ко ри сни ци ко ји по сје ду ју ми ни мал но пет му -
зних гр ла и ба ве се про из вод њом мли је ка и ко ја у те ку ћој
го ди ни из вр ше ула га ња за на ве де ну на мје ну.

(2) Ко ри сни ци оства ру ју под сти цај на сред ства на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју: 

а) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка,

б) овје ре ну из ја ву ко ри сни ка да му зни уре ђај не ће оту -
ђи ти у пе ри о ду од нај ма ње три го ди не и

в) до каз о вла сни штву нај ма ње пет му зних гр ла (ко пи -
је па со ша).

(3) Под сти цај на сред ства за на мје ну из овог чла на
утвр ђу ју се у ви си ни од 35% од ври јед но сти на ба вље не
опре ме и не мо гу би ти ве ћа од 1.500 КМ за пре но си ви му -
зни уре ђај.

(4) Ра чу ни на ста ли по сли је 30. но вем бра 2011. го ди не
узи ма ће се у об ра ду по од ред ба ма овог пра вил ни ка.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

Члан 59.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за на бав ку си сте ма
за за тво ре ну ли ниј ску му жу, си сте ма за из ђу бра ва ње, по -
стро је ња за про из вод њу био-га са на сто чар ским фар ма ма и
оста ле опре ме са ви со ким сте пе ном ауто ма ти за ци је има ју
ко ри сни ци ко ји по сје ду ју ми ни мал но 20 му зних гр ла, од -
но сно пет му зних гр ла за на бав ку лак то фри за и ба ве се
про из вод њом мли је ка и ко ји у те ку ћој го ди ни из вр ше ула -
га ња за на ве де ну на мје ну.

(2) Ко ри сни ци оства ру ју под сти цај на сред ства на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма,

б) овје ре ну из ја ву ко ри сни ка да му зни уре ђај не ће оту -
ђи ти у пе ри о ду од нај ма ње пет го ди на,

в) до каз о вла сни штву ми ни мал но 20 му зних гр ла (ко -
пи је па со ша), од но сно за лак то фри зе до каз о вла сни штву
ми ни мал но пет му зних гр ла (ко пи је па со ша) и

г) род ни лист за но си о ца по љо при вред ног га здин ства
мла ђег од 35 го ди на.

(3) Под сти цај на сред ства за на мје ну из овог чла на
утвр ђу ју се у ви си ни од 35% од ин ве сти ра них сред ста ва
или 45% за ко ри сни ке мла ђе од 35 го ди на, ко ји су но си о ци

по љо при вред них га здин ста ва нај ма ње го ди ну да на и не
мо гу би ти ве ћа од 100.000 КМ по ко ри сни ку.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

Члан 60.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за на бав ку ква ли тет -
но при плод них сте о них ју ни ца има ју ко ри сни ци ко ји у те -
ку ћој го ди ни на ба ве ми ни мал но дви је ква ли тет но при -
плод не сте о не ју ни це и фор ми ра ју основ но ста до од нај ма -
ње пет му зних гр ла. 

(2) Ко ри сни ци оства ру ју под сти цај на сред ства на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма,

б) ко пи је пе ди греа и па со ша за ку пље на гр ла и

в) овје ре ну из ја ву да пред мет но гр ло за ко је оства ру је
под сти цај не ће оту ђи ти нај ма ње три го ди не, осим због
здрав стве них про бле ма, при че му мо ра обез би је ди ти по -
твр ду ве те ри на ра о уги ну ћу или нео п ход но сти мје ре при -
нуд ног кла ња.

(3) Под сти цај на сред ства за на мје ну из овог чла на
утвр ђу ју се у ви си ни од 300 КМ по ју ни ци, а мак си мал но
20.000 КМ по ко ри сни ку.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

Члан 61.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за на бав ку ква ли тет -
но при плод них су пра сних на зи ми ца има ју ко ри сни ци ко ји
у те ку ћој го ди ни на ба ве ми ни мал но де сет ква ли тет но при -
плод них на зи ми ца и фор ми ра ју основ но ста до од нај ма ње
20 при плод них кр ма ча.

(2) Ко ри сни ци оства ру ју под сти цај на сред ства на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма,

б) ко пи је пе ди греа и па со ша за ку пље на гр ла и

в) из ја ву да пред мет но гр ло за ко је оства ру је под сти цај
не ће оту ђи ти нај ма ње три го ди не, осим због здрав стве них
про бле ма, при че му мо ра ју обез би је ди ти по твр ду ве те ри -
на ра о уги ну ћу или нео п ход но сти мје ре при нуд ног кла ња.

(3) Под сти цај на сред ства за на мје ну из овог чла на
утвр ђу ју се у ви си ни од 100 КМ по на зи ми ци, а мак си мал -
но до 20.000 КМ по ко ри сни ку.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

Члан 62. 

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за на бав ку осам на -
есто не дјељ них пи лен ки има ју ко ри сни ци ко ји у те ку ћој го -
ди ни на ба ве ми ни мал но 2.000 кљу но ва.

(2) Ко ри сни ци оства ру ју под сти цај на сред ства на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма,

б) овје ре ну из ја ву да пред мет но ја то за ко је се оства ру -
је под сти цај на се ља ва у вла сти те објек те за про из вод њу
кон зум них ја ја и

в) увје ре ње о здрав стве ном ста њу жи во ти ња за жи ви ну.

(3) Под сти цај на сред ства за на мје ну из овог чла на
утвр ђу ју се у ви си ни од 15% про сјеч не тр жи шне ци је не по
кљу ну, а мак си мал но 20.000 КМ по ко ри сни ку.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не. 
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Члан 63.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства има ју ко ри сни ци ко -
ји у те ку ћој го ди ни из вр ше ула га ња за адап та ци ју по сто је -
ћих и из град њу но вих обје ка та ми ни мал но у из но су од
5.000 КМ за сље де ће на мје не:

а) обје кат смје штај ног ка па ци те та за нај ма ње 20 му -
зних гр ла, укљу чу ју ћи и објек те за му жу и лак то фри зе,

б) ов чар ник/ко зар ник смје штај ног ка па ци те та за нај ма -
ње 100 гр ла,

в) обје кат за тов не сви ње смје штај ног ка па ци те та за
нај ма ње 100 гр ла и при плод не сви ње смје штај ног ка па ци -
те та за нај ма ње 20 гр ла,

г) обје кат за тов ју на ди смје штај ног ка па ци те та за нај -
ма ње 20 гр ла или

д) обје кат за жи ви нар ску про из вод њу смје штај ног ка -
па ци те та за нај ма ње 5.000 кљу но ва.

(2) Ко ри сни ци оства ру ју под сти цај на сред ства на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) про грам адап та ци је по сто је ћих или из град ње но вих
обје ка та са чи њен на Обра сцу 30., ко ји се на ла зи у При ло -
гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио,

б) про је кат адап та ци је по сто је ћих или из град ње но вих
обје ка та и

в) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма за на бав ку
ма те ри ја ла, опре ме или о из вр ше ним услу га ма.

(3) Ко ми си ја ко ју фор ми ра ди рек тор Аген ци је, на осно -
ву при ло же не до ку мен та ци је и уви дом на ли цу мје ста, кон -
ста ту је ис пу ње ност усло ва за оства ри ва ње пра ва на под -
сти цај на сред ства и о то ме са чи ња ва за пи сник.

(4) Под сти цај на сред ства за на мје ну из овог чла на
утвр ђу ју се у ви си ни од 35% од ин ве сти ра них сред ста ва
или 45% за ко ри сни ке мла ђе од 35 го ди на, ко ји су но си о ци
по љо при вред них га здин ста ва нај ма ње го ди ну да на и не
мо гу би ти ве ћа од 30.000 КМ по ко ри сни ку, од но сно по вр -
сти објек та, осим за објек те из ста ва 1. тач ка а) - до 100.000
КМ по ко ри сни ку.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. септем бра
те ку ће го ди не.

Члан 64. 

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за адап та ци ју по сто -
је ћих и из град њу но вих риб ња ка има ју ко ри сни ци ко ји се
ба ве уз го јем ри бе и ко ји у те ку ћој го ди ни из вр ше ула га ња
за на ве де ну на мје ну ми ни мал но 5.000 КМ.

(2) Ко ри сни ци оства ру ју под сти цај на сред ства на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) про грам адап та ци је по сто је ћих или из град ње но вих
обје ка та са чи њен на Обра сцу 30. из При ло га овог пра вил -
ни ка,

б) во до при вред ну са гла сност - до зво ла за гра ђе ње риб -
ња ка и

в) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма за на бав ку
ма те ри ја ла, опре ме или о из вр ше ним услу га ма.

(3) Ко ми си ја ко ју фор ми ра ди рек тор Аген ци је, на осно -
ву при ло же не до ку мен та ци је и уви дом на ли цу мје ста, кон -
ста ту је ис пу ње ност усло ва ин ве сти ра ња и о то ме са чи ња ва
за пи сник.

(4) Под сти цај на сред ства за на мје ну из овог чла на
утвр ђу ју се у ви си ни од 35% од ин ве сти ра них сред ста ва
или 45% за ко ри сни ке мла ђе од 35 го ди на, ко ји су но си о ци
по љо при вред них га здин ста ва нај ма ње го ди ну да на и не
мо гу би ти ве ћа од 20.000 КМ по ко ри сни ку.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

Члан 65.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за из град њу ла гу на
за стај њак и си ло трен че ва има ју ко ри сни ци ко ји се ба ве
по љо при вред ном про из вод њом и ко ји у те ку ћој го ди ни из -
вр ше ула га ња за на ве де ну на мје ну.

(2) Ко ри сни ци мо гу до би ти под сти цај на сред ства за из -
град њу ла гу не за стај њак под усло вом да по сје ду ју ми ни -
мал но де сет му зних гр ла или де сет ју на ди или 50 сви ња. 

(3) Ко ри сни ци оства ру ју под сти цај на сред ства на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) ра чу не или ко пи је ра чу на у скла ду са чла ном 2. ст. 5,
6. и 8. овог пра вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред -
стви ма за на бав ку ма те ри ја ла, опре ме или о из вр ше ним
услу га ма и

б) до каз о вла сни штву ми ни мал ног бро ја гр ла (ко пи је
па со ша) из ста ва 2. овог чла на.

(4) Ко ми си ја ко ју фор ми ра ди рек тор Аген ци је, на осно -
ву при ло же не до ку мен та ци је и уви дом на ли цу мје ста, кон -
ста ту је ис пу ње ност усло ва ин ве сти ра ња и о то ме са чи ња ва
за пи сник.

(5) Под сти цај на сред ства за на мје ну из овог чла на
утвр ђу ју се у ви си ни од 35% од ви си не ин ве сти ра них сред -
ста ва или 45% за ко ри сни ке мла ђе од 35 го ди на, ко ји су но -
си о ци по љо при вред них га здин ста ва нај ма ње го ди ну да на и
не мо гу би ти ве ћа од 10.000 КМ по ко ри сни ку.

(6) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

Члан 66.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства има ју ко ри сни ци ко -
ји се ба ве по љо при вред ном про из вод њом и ко ји у те ку ћој
го ди ни из вр ше ула га ња у:

а) из град њу ста кле ни ка и на бав ку опре ме за ста кле нич ку
про из вод њу укуп не ко ри сне по вр ши не од нај ма ње 100 м2 и

б) из град њу но вих пла сте ни ка и на бав ку опре ме за пла -
сте нич ку про из вод њу, нај ма ње 300 м2 укуп не ко ри сне по -
вр ши не и/или на ба ве опре му за пла сте нич ку про из вод њу
(си стем гри ја ња и вен ти ла ци је, си стем за на вод ња ва ње,
мре же за за сје њи ва ње) за на ве де ну по вр ши ну.

(2) Ко ри сни ци оства ру ју под сти цај на сред ства на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу ра чу не
у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра вил ни ка, као до -
каз о ин ве сти ра ним сред стви ма, за на бав ку ма те ри ја ла,
опре ме или о из вр ше ним услу га ма.

(3) Ко ми си ја ко ју фор ми ра ди рек тор Аген ци је, на осно -
ву при ло же не до ку мен та ци је и уви дом на ли цу мје ста, кон -
ста ту је ис пу ње ност усло ва ин ве сти ра ња и о то ме са чи ња ва
за пи сник.

(4) Под сти цај на сред ства за на мје ну из ста ва 1. овог
чла на утвр ђу ју се у ви си ни од 35% од ин ве сти ра них сред -
ста ва и не мо гу би ти ве ћа од 30.000 КМ по ко ри сни ку за
ста кле ни ке, а не мо гу би ти ве ћа од 3.000 КМ по пла сте ни -
ку и 20.000 КМ по ко ри сни ку за пла сте ни ке.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за ста -
кле ни ке под но си се нај ка сни је до 31. ав гу ста те ку ће го ди -
не, а за пла сте ни ке нај ка сни је до 31. апри ла те ку ће го ди не.

(6) Ра чу ни на ста ли по сли је 1. новембра 2011. го ди не
узи ма ће се у об ра ду по од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 67.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за по ди за ње ви ше го -
ди шњих про из вод них за са да ја бу ча стог, ко шти ча вог и је -
згра стог во ћа има ју ко ри сни ци ко ји се ба ве по љо при вред -
ном про из вод њом и ко ји су из вр ши ли ула га ња за на ве де ну
на мје ну.

(2) Ми ни мал на по вр ши на за оства ри ва ње пра ва из ста ва
1. овог чла на је за сад од 0,5 хек та ра, осим за ре ги он Хер це -
го ви не, гдје је ми ни мал на по вр ши на 0,3 хек та ра по воћ ној
вр сти по је ди нач но, са од го ва ра ју ћим бро јем сад ни ца по хек -
та ру, и то:
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а) за ја бу ча сте воћ ке ми ни мал но 1.000 сад ни ца/ха,

б) за ко шти ча ве воћ ке ми ни мал но 800 сад ни ца/ха,

в) за ље шник ми ни мал но 500 сад ни ца/ха и

г) за орах ми ни мал но 120 сад ни ца/ха.

(3) Ко ри сни ци под сти цај на сред ства оства ру ју на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о на бав ци ма те ри ја ла (сад ни це, сту бо ви
и жи ца) или о из вр ше ним услу га ма (ма шин ска об ра да), као
до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма и

б) де кла ра ци ју о ква ли те ту сад ног ма те ри ја ла.

(4) На осно ву под не се них за хтје ва, Аген ци ја да је на лог
Аген ци ји за пру жа ње струч них услу га у по љо при вре ди, ко -
ја уви дом на ли цу мје ста по сред ством ко ми си је од нај ма ње
три чла на утвр ђу је ис пу ње ност усло ва и о то ме са чи ња ва за -
пи сник, ко ји до ста вља Аген ци ји у ро ку од 15 да на.

(5) За пи сник из ста ва 4. овог чла на при ла же се уз прет -
ход но до ста вље ни за хтјев са про пи са ном до ку мен та ци јом,
чи ме се сти чу усло ви за об ра ду за хтје ва.

(6) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из овог
чла на утвр ђу је се у ви си ни од 35% од ви си не ин ве сти ра -
них сред ста ва или 45% за ко ри сни ке мла ђе од 35 го ди на,
ко ји су но си о ци по љо при вред них га здин ста ва нај ма ње го -
ди ну да на и не мо же би ти ве ћа од 7.000 КМ/ха или 80.000
КМ по ко ри сни ку.

(7) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 15. но вем бра те -
ку ће го ди не.

(8) Ин ве сти ци је у ви ше го ди шње за са де ја бу ча стог, ко -
шти ча вог и је згра стог во ћа, на ста ле по сли је 15. но вем бра
2011. го ди не, узи ма ће се у об ра ду уз за хтјев под не сен по
овом пра вил ни ку.

Члан 68.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за ку по ви ну и по ста -
вља ње про тив град не мре же на ви ше го ди шњим про из вод -
ним за са ди ма ја бу ча стог, ко шти ча вог и је згра стог во ћа и на
про из вод ним за са ди ма сад ног ма те ри ја ла ја бу ча стог, ко -
шти ча вог и је згра стог во ћа (ре ги стро ва ни ра сад ни ци) има -
ју ко ри сни ци ко ји се ба ве по љо при вред ном про из вод њом и
ко ји су из вр ши ли ула га ња за на ве де ну на мје ну.

(2) Ми ни мал на по вр ши на за оства ри ва ње пра ва из ста -
ва 1. овог чла на је за сад од 0,5 хек та ра, осим за ре ги он Хер -
це го ви не, гдје је ми ни мал на по вр ши на 0,3 хек та ра по воћ -
ној вр сти по је ди нач но, са од го ва ра ју ћим бро јем сад ни ца
по хек та ру, и то:

а) за ја бу ча сте воћ ке ми ни мал но 1.000 сад ни ца/ха,

б) за ко шти ча ве воћ ке ми ни мал но 800 сад ни ца/ха,

в) за ље шник ми ни мал но 500 сад ни ца/ха и

г) за орах ми ни мал но 120 сад ни ца/ха.

(3) Ко ри сни ци под сти цај на сред ства оства ру ју на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу ра чу не
у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра вил ни ка, као до -
каз о на бав ци и мон та жи про тив град не мре же.

(4) На осно ву под не се них за хтје ва, Аген ци ја да је на лог
Аген ци ји за пру жа ње струч них услу га у по љо при вре ди,
ко ја уви дом на ли цу мје ста по сред ством ко ми си је од нај ма -
ње три чла на утвр ђу је ис пу ње ност усло ва и о то ме са чи ња -
ва за пи сник, ко ји до ста вља Аген ци ји у ро ку од 15 да на.

(5) За пи сник из ста ва 4. овог чла на при ла же се уз прет -
ход но до ста вље ни за хтјев са про пи са ном до ку мен та ци јом,
чи ме се сти чу усло ви за об ра ду за хтје ва.

(6) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из овог
чла на утвр ђу је се у ви си ни од 35% од ви си не ин ве сти ра -
них сред ста ва или 45% за ко ри сни ке мла ђе од 35 го ди на,
ко ји су но си о ци по љо при вред них га здин ста ва нај ма ње го -
ди ну да на и не мо же би ти ве ћа од 10.000 КМ/ха или 80.000
КМ по ко ри сни ку.

(7) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

Члан 69.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за по ди за ње ви ше го -
ди шњих про из вод них за са да ја го да стог во ћа (ма ли на, ку -
пи на, бо ров ни ца и ја го да) има ју ко ри сни ци ко ји се ба ве по -
љо при вред ном про из вод њом и ко ји су из вр ши ли ула га ња
за на ве де ну на мје ну.

(2) Ми ни мал на по вр ши на за оства ри ва ње пра ва из ста ва
1. овог чла на је за сад од 0,1 хек та р по воћ ној вр сти по је ди -
нач но, са од го ва ра ју ћим бро јем сад ни ца по хек та ру, и то:

а) за ма ли ну ми ни мал но 10.000 сад ни ца/ха,

б) за ку пи ну ми ни мал но 2.000 сад ни ца/ха,

в) за бо ров ни цу ми ни мал но 2.000 сад ни ца/ха и

г) за ја го ду ми ни мал но 35.000 сад ни ца/ха.

(3) Ко ри сни ци под сти цај на сред ства оства ру ју на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о на бав ци сад ни ца, опре ме или о из вр -
ше ним услу га ма као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма и

б) де кла ра ци ју о ква ли те ту сад ног ма те ри ја ла.

(4) На осно ву под не се них за хтје ва, Аген ци ја да је на лог
Аген ци ји за пру жа ње струч них услу га у по љо при вре ди,
ко ја уви дом на ли цу мје ста по сред ством ко ми си је од нај ма -
ње три чла на утвр ђу је ис пу ње ност усло ва и о то ме са чи ња -
ва за пи сник, ко ји до ста вља Аген ци ји у ро ку од 15 да на од
да на при је ма на ло га.

(5) За пи сник из ста ва 4. овог чла на при ла же се уз прет -
ход но до ста вље ни за хтјев са про пи са ном до ку мен та ци јом,
чи ме се сти чу усло ви за об ра ду за хтје ва.

(6) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из овог
чла на утвр ђу је се у ви си ни од 35% од ви си не ин ве сти ра -
них сред ста ва или 45% за ко ри сни ке мла ђе од 35 го ди на,
ко ји су но си о ци по љо при вред них га здин ста ва нај ма ње го -
ди ну да на и не мо же би ти ве ћа од 5.000 КМ/ха или 50.000
КМ/ко ри сни ку. 

(7) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 15. но вем бра те -
ку ће го ди не.

Члан 70.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за по ди за ње ви но -
гра да и ма сли ња ка има ју фи зич ка и прав на ли ца ко ја се ба -
ве по љо при вред ном про из вод њом и ко ја су из вр ши ла ула -
га ња за на ве де ну на мје ну.

(2) Ми ни мал на по вр ши на за ко ри шће ње сред ста ва је
за сад од 0,3 хек та ра са нај ма ње 3.000 ло зних ка ле мо ва/ха,
а за ма сли не 800 сад ни ца/ха.

(3) Ко ри сни ци под сти цај на сред ства оства ру ју на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о на бав ци сад ни ца, опре ме или о из вр -
ше ним услу га ма као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма и

б) де кла ра ци ју о ква ли те ту сад ног ма те ри ја ла.

(4) На осно ву под не се них за хтје ва, Аген ци ја да је на -
лог Аген ци ји за пру жа ње струч них услу га у по љо при вре -
ди, ко ја уви дом на ли цу мје ста (ко ми си ја од ми ни мал но
два чла на) утвр ђу је ис пу ње ност усло ва и о то ме са чи ња ва
за пи сник, ко ји до ста вља Аген ци ји у ро ку од 15 да на од да -
на при је ма на ло га.

(5) За пи сник из ста ва 4. овог чла на при ла же се уз прет -
ход но до ста вље ни за хтјев са про пи са ном до ку мен та ци јом,
чи ме се сти чу усло ви за об ра ду за хтје ва.

(6) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из овог
чла на утвр ђу је се у ви си ни од 35% од ви си не ин ве сти ра -
них сред ста ва или 45% за ко ри сни ке мла ђе од 35 го ди на,
ко ји су но си о ци по љо при вред них га здин ста ва нај ма ње го -
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ди ну да на и не мо же би ти ве ћа од 8.000 КМ/ха или 80.000
КМ/ко ри сни ку. 

(7) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 15. но вем бра те -
ку ће го ди не.

Члан 71.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за из град њу си сте ма
за на вод ња ва ње има ју удру же ња ко ри сни ка во да за на вод ња -
ва ње, фи зич ка и прав на ли ца ко ја се ба ве по љо при вред ном
про из вод њом и ко ја из вр ше ула га ња за на ве де ну на мје ну. 

(2) Пред мет под сти ца ја мо гу би ти из вр ше на ула га ња у
на ба вље ну по крет ну опре му за на вод ња ва ње (пум пе, ци је -
ви, цри је ва и слич но) или из вр ше ни ра до ви на из град њи
стал не ин фра струк ту ре за на вод ња ва ње (бу ше ње и из град -
ња бу на ра, ба зе на, бе тон ски ка на ли, објек ти пумп них ста -
ни ца и ти фо ни за на вод ња ва ње).

(3) Удру же ња ко ри сни ка во да и фи зич ка ли ца, ко ри сни -
ци си сте ма за на вод ња ва ње, оства ру ју под сти цај на сред -
ства на осно ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при -
ла жу сље де ћу до ку мен та ци ју:

а) во до при вред ну са гла сност ко јом је ко ри сни ку одо -
бре но за хва та ње вод ног ре сур са ко ји ко ри сти за на вод ња -
ва ње и

б) ра чу не о из вр ше ној на бав ци опре ме и услу га као до -
каз о ви си ни из вр ше них ула га ња ко ја су пред мет суб вен ци -
о ни са ња.

(4) Прав на ли ца, ко ри сни ци си сте ма за на вод ња ва ње
оства ру ју под сти цај на сред ства на осно ву за хтје ва ко ји под -
но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де ћу до ку мен та ци ју:

а) рје ше ње о ре ги стра ци ји,

б) ко пи ју про јек та за из град њу си сте ма за на вод ња ва ње
из ра ђе ног од овла шће ног прав ног ли ца,

в) во до при вред ну са гла сност ко јом је ко ри сни ку одо -
бре но за хва та ње вод ног ре сур са ко ји ко ри сти за на вод ња -
ва ње и

г) ра чу не о из вр ше ној на бав ци опре ме и услу га као до -
каз о ви си ни из вр ше них ула га ња ко ја су пред мет суб вен ци -
о ни са ња.

(5) Ви си на под сти цај них сред ства за на мје ну из овог
чла на утвр ђу је се у из но су од 35% од ви си не ин ве сти ра них
сред ста ва или 45% за ко ри сни ке мла ђе од 35 го ди на, ко ји
су но си о ци по љо при вред них га здин ста ва нај ма ње го ди ну
да на и не мо же би ти ве ћа од 2.000 КМ/ха. 

(6) Мак си мал ни из нос под сти цај них сред ста ва ко ји
под но си лац за хтје ва мо же оства ри ти за ову вр сту под сти -
ца ја у те ку ћој го ди ни из но си 50.000 КМ.

(7) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

Члан 72.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за ин ве сти ци је и мо -
дер ни за ци ју по сто је ћих и из град њу но вих ка па ци те та у
пре храм бе ној и пре ра ђи вач кој ин ду стри ји има ју фи зич ка и
прав на ли ца ко ја у те ку ћој го ди ни из вр ше ула га ња за на ве -
де ну на мје ну.

(2) Пред мет под сти ца ја мо гу би ти из вр ше на ула га ња у
про ши ре ње по сто је ћих или из град њу но вих ка па ци те та за
пре ра ду пре храм бе них про из во да, као и за из град њу или
на бав ку тех но ло шке опре ме, хлад ња ча (укљу чу ју ћи PVC
бокс-па ле те), су ша ра, скла ди шта и опре ме за пре ра ду, сор -
ти ра ње и па ко ва ње и ла бо ра то риј ске опре ме.

(3) Под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла на оства -
ру ју се на осно ву за хтје ва ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко -
ји се при ла же сље де ћа до ку мен та ци ја:

а) ра чу ни у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма за на бав ку
ма те ри ја ла, опре ме или о из вр ше ним услу га ма,

б) ко пи ја про јек та или про гра ма адап та ци је, про ши ре -
ња по сто је ћих или из град ње но вих ка па ци те та за пре ра ду
пре храм бе них про из во да, као и за из град њу или на бав ку

тех но ло шке опре ме, хлад ња ча, су ша ра, скла ди шта и опре -
ме за пре ра ду, сор ти ра ње и па ко ва ње и ла бо ра то риј ске
опре ме и

в) за прав на ли ца до каз да не ма до спје лих не из ми ре них
по ре ских оба ве за, оба ве за по осно ву до при но са и не ис пла -
ће них не то пла та.

(4) Ко ми си ја ко ју фор ми ра ди рек тор Аген ци је, на осно -
ву при ло же не до ку мен та ци је и уви дом на ли цу мје ста, кон -
ста ту је ис пу ње ност усло ва ин ве сти ра ња и о то ме са чи ња ва
за пи сник.

(5) Под сти цај на сред ства за на мје ну из овог чла на
утвр ђу ју се у ви си ни од 35% од ви си не ин ве сти ра них сред -
ста ва и не мо гу би ти ве ћа од 100.000 КМ/ко ри сни ку у то ку
го ди не.

(6) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ав гу ста те ку -
ће го ди не. 

(7) За хтје ви под не се ни по сли је 31. ав гу ста 2011. го ди -
не узи ма ће се у об ра ду по од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 73.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за опре ма ње ре фе -
рент них и ис пит них ла бо ра то ри ја за кон тро лу ква ли те та
по љо при вред них и пре храм бе них про из во да од зна ча ја за
Ре пу бли ку оства ру ју прав на ли ца ко ја има ју овла шће ње од
Ми ни стар ства за на ве де не дје лат но сти.

(2) Прав на ли ца оства ру ју под сти цај на сред ства на
осно ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу
сље де ћу до ку мен та ци ју:

а) про грам или про је кат опре ма ња и ра да ре фе рент не
ла бо ра то ри је и

б) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма за на бав ку
ма те ри ја ла, опре ме или о из вр ше ним услу га ма.

(3) Ко ми си ја ко ју фор ми ра ди рек тор Аген ци је, на осно -
ву при ло же не до ку мен та ци је и уви дом на ли цу мје ста, кон -
ста ту је ис пу ње ност усло ва ин ве сти ра ња и о то ме са чи ња ва
за пи сник.

(4) Под сти цај на сред ства за на мје ну из овог чла на не
мо гу би ти ве ћа од 40.000 КМ/ко ри сни ку у то ку го ди не.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. јуна те ку ће
го ди не.

Члан 74.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства има ју но во о сно ва не
по љо при вред не за дру ге чи ја ре ги стра ци ја ни је ду жа од го -
ди ну да на од да на упи са у суд ски ре ги стар за тро шко ве
опре ма ња кан це ла риј ског про сто ра и ко је под не су за хтјев
Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де ћу до ку мен та ци ју: 

а) ко пи ју суд ског рје ше ња о ре ги стра ци ји, 

б) спи сак чла но ва здру ге,

в) по слов ни план за раз вој ак тив но сти уну тар за дру ге и

г) ра чун или пред ра чун.

(2) Пра во на под сти цај на сред ства има ју по љо при вред -
не за дру ге за раз вој по слов них ак тив но сти уну тар за дру -
жног сек то ра за из град њу по слов них обје ка та, на бав ку
основ них сред ста ва и опре ме, ко је под не су за хтјев Аген ци -
ји, уз ко ји при ла жу сље де ћу до ку мен та ци ју: 

а) би ланс ста ња и успје ха за прет ход ну го ди ну,

б) по слов ни план о ак тив но сти ма уну тар за дру ге ко ји
до при но си по кре та њу, раз во ју и кон ку рент но сти про -
извод ње,

в) ра чун или пред ра чун за на бав ку основ них сред ста ва,
по треб ног ма те ри ја ла и опре ме и

г) до каз о из ми ре ним оба ве за ма пре ма По љо при вред -
ном за дру жном са ве зу Ре пу бли ке Срп ске за прет ход ни пе -
ри од.

(3) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из ста ва
1. овог чла на утвр ђу је се у ви си ни до 50% од ви си не ин ве -
сти ра них сред ста ва и не мо же би ти ве ћа од 5.000 КМ/ко ри -
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сни ку, а за на мје ну из ста ва 2. овог чла на утвр ђу је се у ви -
си ни до 50% од ви си не ин ве сти ра них сред ста ва и не мо же
би ти ве ћа од 30.000 КМ/ко ри сни ку у те ку ћој го ди ни.

(4) Ко ри сник сред ста ва ду жан је да до ста ви из вје штај
о на мјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 31. из При ло -
га овог пра вил ни ка, до ку мен тован рачунима, уго во ри ма,
окон ча ним си ту а ци ја ма, до ка зи ма о из вр ше ним упла та ма,
у ро ку од 90 да на од да на упла те сред ста ва на ра чун ко ри -
сни ка.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ју ла те ку ће
го ди не.

Члан 75.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за фор ми ра ње ма -
шин ских пр сте но ва има ју удру же ња по љо при вред них про -
из во ђа ча и по љо при вред не за дру ге у окви ру ко јих дје лу ју
ма шин ски пр сте но ви, ко ји под не су за хтјев Аген ци ји, а уз
ко ји при ла жу:

а) суд ско рје ше ње о ре ги стра ци ји,

б) пра вил ник о ор га ни зо ва њу и во ђе њу рад не и фи нан -
сиј ске до ку мен та ци је, до не сен у скла ду са пре по ру ка ма
Ми ни стар ства за рад ма шин ских пр сте но ва,

в) из вје штај о из вр ше ним услу га ма по љо при вред не ме -
ха ни за ци је са цје нов ни ком услу га, 

г) по слов ни план за раз вој ак тив но сти ма шин ског пр -
сте на ко је ће до при ни је ти раз во ју и ква ли те ту у пру жа њу
услу га по љо при вред не ма ха ни за ци је и по љо при вред не
про из вод ње и

д) пред ра чун или ра чун за на бав ку основ них сред ста ва,
по треб ног ма те ри ја ла и опре ме. 

(2) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из овог
чла на утвр ђу је се у ви си ни до 50% од ви си не ин ве сти ра -
них сред ста ва и не мо же би ти ве ћа од 20.000 КМ/ко ри сни -
ку у те ку ћој го ди ни.

(3) Ко ри сник сред ста ва ду жан је да до ста ви из вје штај о
на мјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 31. из При ло га
овог пра вил ни ка, до ку мен тован рачунима, уго во ри ма, до -
ка зи ма о из вр ше ним упла та ма, у ро ку од 90 да на од да на
упла те сред ста ва на ра чун ко ри сни ка.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ју ла те ку ће
го ди не.

Члан 76.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства има ју удру же ња по -
љо при вред них про из во ђа ча, удру же ња же на, удру же ња ли -
ца са ин ва ли ди те том и удру же ња на се лу, чи ја ре ги стра ци -
ја ни је ду жа од го ди ну да на од да на упи са у Ре ги стар удру -
же ња, за тро шко ве опре ма ња кан це ла риј ског про сто ра, ко -
ја под не су за хтјев Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де ћу до -
ку мен та ци ју: 

а) ко пи ју суд ског рје ше ња о ре ги стра ци ји, 

б) спи сак чла но ва удру же ња,

в) по слов ни план за раз вој ак тив но сти уну тар удру же -
ња и

г) ра чун или пред ра чун.

(2) Пра во на под сти цај на сред ства има ју удру же ња по -
љо при вред них про из во ђа ча, удру же ња же на, удру же ња ли -
ца са ин ва ли ди те том и удру же ња на се лу за раз вој по слов -
них ак тив но сти уну тар удру же ња, ко ја под не су за хтјев
Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де ћу до ку мен та ци ју:

а) про грам за раз вој ак тив но сти уну тар удру же ња ко је
до при но се раз во ју про из вод ње и по бољ ша њу по слов них
ак тив но сти на се лу и

б) пред ра чун или ра чун за на бав ку основ них сред ста ва,
по треб ног ма те ри ја ла и опре ме.

(3) Про грам удру же ња из ста ва 2. тач ка а) овог чла на
мо ра да са др жи циљ и опис по слов не ак тив но сти, вр сте
про из во да и услу га ко је се ства ра ју за пред ло же ну по слов -
ну ак тив ност. 

(4) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из ста ва
1. овог чла на утвр ђу је се у ви си ни до 50% од ви си не ин ве -
сти ра них сред ста ва и не мо же би ти ве ћа од 5.000 КМ/ко ри -
сни ку у те ку ћој го ди ни, а за на мје ну из ста ва 2. овог чла на
утвр ђу је се у ви си ни до 50% од ви си не ин ве сти ра них сред -
ста ва и не мо же би ти ве ћа од 20.000 КМ/ко ри сни ку у те ку -
ћој го ди ни.

(5) Ко ри сник сред ста ва ду жан је да до ста ви из вје штај
о на мјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 31. из При ло -
га овог пра вил ни ка, до ку мен тован рачунима, уго во ри ма,
до ка зи ма о из вр ше ним упла та ма, у ро ку од 90 да на од да -
на упла те сред ста ва на ра чун ко ри сни ка.

(6) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ју ла те ку ће
го ди не.

Члан 77. 

(1) Пра во на сред ства за су фи нан си ра ње изградњe обје -
ка та и по треб не ин фра струк ту ре и опре ме од ре ги о нал ног
зна ча ја у се о ском под руч ју, као што су објек ти за скла ди -
ште ње, па ко ва ње, до ра ду, су ше ње, сор ти ра ње, чу ва ње и
при пре му по љо при вред них про из во да на мије ње них тр жи -
шту и објек ти за агро ин ду стриј ске зо не, има ју прав на ли ца.

(2) Објек те од ре ги о нал ног зна ча ја у ру рал ном под -
ручју и ин фра струк ту ру и опре му из ста ва 1. овог чла на
чи не објек ти, ин фра струк ту ра и опре ма ко ји слу же за јед -
нич ким ин те ре си ма ви ше ко ри сни ка и ко ји ма је омо гу ћен
бо љи и си гур ни ји пла сман по љо при вред них про из во да.

(3) Пра во на под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла -
на оства ру је се на осно ву за хтје ва ко ји се под но си Аген ци -
ји, а уз ко ји се при ла же сље де ћа до ку мен та ци ја: 

а) про грам или про је кат за из град њу, адап та ци ју и уре -
ђе ње објек та од за јед нич ког ин те ре са,

б) уго вор са из во ђа чем ра до ва,

в) до каз о вла сни штву над објек том,

г) уго вор или ра чун за на бав ку основ них сред ста ва, по -
треб ног ма те ри ја ла, опре ме или за из вр ше не услу ге за из -
град њу, адап та ци ју и уре ђе ње објек та,

д) гра ђе вин ска до зво ла,

ђ) из вод из ре гу ла ци о ног или про стор ног пла на,

е) овје ре на из ја ва ко ри сни ка да ће обје кат и опре му ко -
ри сти ти у скла ду са њи хо вом на мје ном из одо бре ног про -
гра ма у тра ја њу од нај ма ње пет го ди на и

ж) до каз о упла ти сред ста ва ло кал не за јед ни це о су фи -
нан си ра њу на жи ро ра чун под но си о ца за хтје ва.

(4) У слу ча ју да под но си лац за хтје ва не обез би је ди ко -
ри шће ње објек та и опре ме у скла ду са њи хо вом на мје ном
из одо бре ног про гра ма у тра ја њу од нај ма ње пет го ди на,
ду жан је вра ти ти цје ло куп ни из нос до би је них сред ста ва.

(5) Под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла на ис пла -
ћу ју се на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше ња ди рек то ра
Аген ци је, у из но су до 30.000 КМ, а сред ства пре ко 30.000
КМ одо бра ва Вла да Ре пу бли ке Срп ске.

(6) Ко ри сник сред ста ва ду жан је да до ста ви из вје штај о
на мјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 31. из При ло га
овог пра вил ни ка, до ку мен тован рачунима, уго во ри ма, окон -
ча ним си сту а ци ја ма и до ка зи ма о из вр ше ним упла та ма, у
ро ку од 90 да на од да на упла те сред ста ва на ра чун ко ри сни -
ка.

(7) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ју ла те ку ће
го ди не.

Члан 78.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за уво ђе ње си сте ма
ква ли те та и без бјед но сти хра не по љо при вред них и пре -
храм бе них про из во да има ју ко ри сни ци ко ји се ба ве про -
извод њом и пре ра дом по љо при вред них про из во да на ми је -
ње них тр жи шту, за уво ђе ње и цер ти фи ка ци ју до бре по љо -
при вред не прак се на по љо при вред ним има њи ма.

(2) По др шка се од но си на тро шко ве при пре ме за уво ђе -
ње стан дар да и до би ја ња цер ти фи ка та за оне ко ри сни ке ко -
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ји су ис пу ни ли усло ве и до би ли цер ти фи кат пре ма ме ђу на -
род ним стан дар ди ма ква ли те та. 

(3) Ко ри сни ци под сти цај на сред ста ва оства ру ју на
осно ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу:

а) уго вор за при пре му уво ђе ња си сте ма ква ли те та,

б) ра чу не или ко пи је ра чу на о ди рект ним тро шко ви ма
у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра вил ни ка и

в) ко пи ју цер ти фи ка та.

(4) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из овог
чла на утвр ђу је се у ви си ни до 50% од ви си не ин ве сти ра -
них сред ста ва и не мо же би ти ве ћа од 10.000 КМ/ко ри сни -
ку у те ку ћој го ди ни.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

Члан 79.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за уна пре ђи ва ње
зна ња и вје шти на у ру рал ним под руч ји ма оства ру је се кроз
по др шку:

а) по љо при вред ним сај мо ви ма и из ло жба ма у обла сти
по љо при вре де и ру рал ног раз во ја и

б) по др шку ин фор ми са њу, ме диј ским ак тив но сти ма,
про мо ци ји, са вје то ва њи ма и сту диј ским пу то ва њи ма,
струч ним ча со пи си ма и ли те ра ту ри у обла сти по љо при -
вре де и ру рал ног раз во ја. 

(2) Пра во на под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла -
на ко ри сни ци оства ру ју на осно ву за хтје ва ко ји под но се
Аген ци ји и уз ко ји при ла жу: 

а) пред ра чун или ра чун и про грам за на мје ну из ста ва
1. тач ка а) овог чла на и

б) спе ци фи ка ци ју тро шко ва, пред ра чун или ра чун и
про грам за на мје ну из ста ва 1. тач ка б) овог чла на. 

(3) Тро шко ви из ста ва 1. овог чла на ко ји не мо гу би ти
пред мет под сти ца ја су: хо но ра ри, лич на при ма ња (осим за
ли ца ко ја има ју уго вор о ра ду за оба вља ње на ве де них ак -
тив но сти, а ко ја ни су за по сле на код су бјек та ко ји је под но -
си лац за хтје ва), ре жиј ски тро шко ви (стру ја, во да, одр жа ва -
ње, те ле фон и слич но) и сви дру ги тро шко ви за ко је ни је
мо гу ће обез би је ди ти до каз. 

(4) Под сти цај на сред ства за на мје ну из ста ва 1. тач ка а)
овог чла на ис пла ћу ју се за ак тив но сти: од ре пу блич ког и
ме ђу на род ног ка рак те ра у ви си ни до 20.000 КМ, од ре ги о -
нал ног до 8.000 КМ и ло кал ног до 4.000 КМ, а за на мје ну
из ста ва 1. тач ка б) овог чла на у ви си ни до 10.000 КМ по
про гра му или ко ри сни ку, а на осно ву ми шље ња ко ми си је и
рје ше ња ди рек то ра Аген ци је.

(5) Ко ри сник сред ста ва ду жан је да до ста ви из вје штај о
на мјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 31. из При ло га
овог пра вил ни ка, до ку мен тован рачунима, уго во ри ма, до -
ка зи ма о из вр ше ним упла та ма, у ро ку од 90 да на од да на
упла те сред ста ва на ра чун ко ри сни ка.

(6) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из ста ва 1. тач ка а) овог чла на под но си се нај ка сни је до
30. ју на те ку ће го ди не.

(7) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из ста ва 1. тач ка б. овог чла на под но си се нај ка сни је до
30. сеп тем бра те ку ће го ди не.

Члан 80.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за су фи нан си ра ње
ино ва тив них про гра ма у сто чар ској и биљ ној про из вод њи
има ју прав на ли ца за про гра ме ко ји до при но се уво ђе њу но -
вих тех но ло ги ја, по бољ ша њу про из вод ње и ква ли те та про -
из во да на по љо при вред ним га здин стви ма и оста ле ино ва ци -
је у биљ ној и сто чар ској про из вод њи ко је су ли цен ци ра не.

(2) Про грам из ста ва 1. овог чла на тре ба да са др жи циљ,
спи сак ко ри сни ка са свим по треб ним по да ци ма, парт не ре,
де таљ ну струк ту ру тро шко ва, оче ки ва не ре зул та те и дру го.

(3) Ко ми си ја ко ју фор ми ра ди рек тор Аген ци је, на кон
раз ма тра ња и оцје не до ста вље них про гра ма, пред ла же ди -

рек то ру су фи нан си ра ње про гра ма од оп штег зна ча ја у
биљ ној и сто чар ској про из вод њи. 

(4) Под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла на ис пла -
ћу ју се на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше ња ди рек то ра
Аген ци је, у из но су до 30.000 КМ по одо бре ном про гра му.

(5) Ко ри сник нов ча них под сти ца ја ду жан је да до ста ви
из вје штај о утро шку одо бре них сред ста ва на Обра сцу 31.
из При ло га овог пра вил ни ка, до ку мен то ван уго во ри ма и
ра чу ни ма и из вје штај о ре а ли за ци ји и ре зул та ти ма одо бре -
ног про гра ма, у ро ку од 90 да на од да на упла те сред ста ва
на ра чун ко ри сни ка.

(6) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. јуна те ку ће
го ди не.

2.2. Очу ва ње при ро де и ра ци о нал но га здо ва ње при род -
ним ре сур си ма

Члан 81. 

(1) Пра во на пре ми ју за ор ган ску биљ ну про из вод њу
оства ру ју про из во ђа чи (фи зич ка и прав на ли ца) за цер ти -
фи ко ва ну ор ган ску про из вод њу и цер ти фи ко ва ну про -
извод њу у пре ла зном пе ри о ду (кон вер зи ји) за сно ва ну на
вла сти тим или за ку пље ним по вр ши на ма. 

(2) Ми ни мал на по вр ши на за ко ју се мо же оства ри ти
пре ми ја за ор ган ску биљ ну про из вод њу из ста ва 1. овог
чла на је 0,5 хек та ра.

(3) Пре ми ја за ор ган ску биљ ну про из вод њу оства ру је
се на осно ву за хтје ва Аген ци ји, уз ко ји се при ла жу:

а) из ја ва фи зич ког ли ца или од го вор ног ли ца у прав ном
ли цу да је оства ре на ор ган ска биљ на про из вод ња,

б) за пи сник овла шће ног цер ти фи ка ци о ног ти је ла о за -
сно ва ним по вр ши на ма у си сте му ор ган ске биљ не про -
извод ње, са уне се ним по да ци ма о ка та стар ским че сти ца ма
и ка та стар ској оп шти ни, биљ ној вр сти (јед но го ди шњој или
ви ше го ди шњој) и

в) ко пи ја цер ти фи ка та ор ган ске про из вод ње из да тог од
цер ти фи ка ци о ног ти је ла овла шће ног од Ми ни стар ства за
по сло ве цер ти фи ко ва ња ор ган ске по љо при вред не про -
извод ње.

(4) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из овог
чла на не мо же би ти ве ћа од 250 КМ/ха или 30.000 КМ/ко -
ри сни ку у те ку ћој го ди ни.

(5) За хтјев за ис пла ту пре ми је за ор ган ску биљ ну про -
из вод њу ко ри сник под но си нај ка сни је до 31. ав гу ста те ку -
ће го ди не. 

Члан 82.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за мје ре пра вил ног
од ла га ња и збри ња ва ња чвр стог от па да и за шти те при род -
них из во ра и во до то ка има ју прав на ли ца и ло кал не за јед ни -
це, а у свр ху уре ђе ња се о ских ђу бри шта, са ни ра ња се о ских
де по ни ја сме ћа, фи нан си ра ња мје ра укла ња ња от па да жи во -
тињ ског и биљ ног по ри је кла, су фи нан си ра ња про гра ма про -
из вод ње енер ги је из биљ ног и жи во тињ ског от па да, спре ча -
ва ња за га ђе ња и уре ђе ња из во ри шта пит ке во де и слич но, на
осно ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу:

а) про грам за спро во ђе ње мје ра за шти те жи вот не сре -
ди не,

б) овје рен про је кат и

в) ра чун за на бав ку основ них сред ста ва, по треб ног ма те -
ри ја ла, опре ме или за из вр ше не услу ге за ре а ли за ци ју про -
гра ма у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра вил ни ка.

(2) Под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла на ис пла -
ћу ју се на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше ња ди рек то ра
Аген ци је, у из но су до 50% по одо бре ном и ре а ли зо ва ном
про гра му, а нај ви ше до 15.000 КМ по ко ри сни ку у те ку ћој
го ди ни.

(3) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ав гу ста те ку -
ће го ди не.

Члан 83.

(1) Пра во на сред ства за по ри бља ва ње ри бо лов них
подруч ја и рад ри бо чу вар ске слу жбе има ју су бјек ти ко ји
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има ју уго вор са Ми ни стар ством о ко ри шће њу ри бар ског
под руч ја.

(2) Сред ства за по ри бља ва ње усмје ра ва ју се у ви ду по -
др шке по бољ ша њу по ри бља ва ња ри је ка у ру рал ним обла -
сти ма, а на осно ву за хтје ва ко ји се под но си Аген ци ји, уз
ко ји се при ла же:

а) рје ше ње о ре ги стра ци ји,

б) план по ри бља ва ња и

в) ра чун у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра вил -
ни ка, са спе ци фи ка ци јом тро шко ва за тра же ну на мје ну.

(3) Под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла на ис пла ћу -
ју се на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше ња ди рек то ра
Аген ци је, у из но су од 50% од ви си не зах ти је ва них сред ста -
ва, а нај ви ше 5.000 КМ по ко ри сни ку или ри бар ском
подруч ју.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ав гу ста те ку -
ће го ди не.

Члан 84.

(1) По др шка пре вен тив ним мје ра ма ра ди спре ча ва ња и
убла жа ва ња еле мен тар не не по го де - гра да усмје ра ва се
Јав ном пред у зе ћу “Про тив град на пре вен ти ва Ре пу бли ке
Срп ске” а.д. Гра ди шка, у скла ду са Од лу ком Вла де Ре пу -
бли ке Срп ске о ви си ни на кна де за фи нан си ра ње си сте ма
про тив град не за шти те у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 16/10 и 61/11).

(2) Сред ства по др шке за мје ре из ста ва 1. овог чла на
одо бра ва Вла да Ре пу бли ке Срп ске. 

(3) Ко ри сник нов ча них под сти ца ја ду жан је да до ста ви
из вје штај о утро шку одо бре них сред ста ва на Обра сцу 31.
из При ло га овог пра вил ни ка.

Члан 85.

(1) Пра во на сред ства за су фи нан си ра ње пре ми је оси -
гу ра ња при мар не по љо при вред не про из вод ње има ју ко ри -
сни ци ко ји се ба ве по љо при вред ном про из вод њом и ко ји у
то ку го ди не из вр ше оси гу ра ње при мар не по љо при вред не
про из вод ње. 

(2) Пра во на пре ми ју из ста ва 1. овог чла на оства ру је се
за сље де ће вр сте по љо при вред не про из вод ње:

а) сто чар ску (објек ти и сто ка),

б) во ћар ско-ви но гра дар ску и

в) по вр тар ску и ра тар ску.

(3) Ко ри сни ци оства ру ју под сти цај на сред ства на осно -
ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци ји, уз ко ји при ла жу сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) по ли су оси гу ра ња за те ку ћу го ди ну и

б) до каз о из вр ше ној упла ти оси гу ра ња.

4) Ви си на под сти цај них сред ства за на мје ну из овог
чла на ис пла ћу ју се у из но су до 50% из но са оси гу ра ња, а
нај ви ше до 25.000 КМ/ко ри сни ку.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

2.3. По бољ ша ње усло ва жи во та и уво ђе ње ра зно вр сно -
сти при ли ком оства ри ва ња при хо да у се о ској еко но ми ји

Члан 86. 

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за по др шку раз во ју
се о ских под руч ја од оп штег ин те ре са, за из град њу, адап та -
ци ју, уре ђе ње и опре ма ње се о ских до мо ва, игра ли шта, об -
да ни шта, над стре шни ца за ауто бу ска ста ја ли шта, от куп -
них ста ни ца за от куп и про да ју по љо при вред них про из во -
да, ба зе на и по ји ла за сто ку, ка ту на, от куп них ста ни ца за
мли је ко и са мо ни кло би ље, као и за опре ма ње про сто ри ја
за обу ку и до ква ли фи ка ци ју мла дих на се лу и рад но спо -
соб ног ста нов ни штва у ру рал ним за јед ни ца ма (тех нич ка и
ин фор ма ци о на опре ма) мо гу има ти ло кал не за јед ни це,
удру же ња и дру ги су бјек ти вла сни ци обје ка та ко ји слу же
за јед нич ким ин те ре си ма се о ског ста нов ни штва. 

(2) Пра во на под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла -
на ко ри сни ци оства ру ју на осно ву за хтје ва ко ји се под но си
Аген ци ји, уз ко ји при ла жу: 

а) про грам или про је кат за из град њу, адап та ци ју и уре -
ђе ње објек та од за јед нич ког ин те ре са,

б) до каз о вла сни штву над објек том,

г) пред ра чун или ра чун за на бав ку по треб ног ма те ри ја -
ла, опре ме или за из вр ше не услу ге за из град њу, адап та ци -
ју и уре ђе ње објек та,

д) овје ре ну из ја ву да ће обје кат ко ри сти ти у скла ду са
ње го вом на мје ном из одо бре ног про гра ма нај ма ње пет го -
ди на и

ђ) уго вор са из во ђа чем ра до ва ако су под но си о ци за -
хтје ва ло кал не за јед ни це.

(3) У слу ча ју да под но си лац за хтје ва не обез би је ди ко -
ри шће ње објек та у скла ду са ње го вом на мје ном из одо бре -
ног про гра ма у тра ја њу од нај ма ње пет го ди на, ду жан је да
вра ти цје ло ку пан из нос под сти ца ја.

(4) Ко ми си ја ко ју фор ми ра ди рек тор Аген ци је, на осно -
ву при ло же не до ку мен та ци је и уви дом на ли цу мје ста, кон -
ста ту је ис пу ње ност усло ва ин ве сти ра ња и о то ме са чи ња ва
за пи сник.

(5) Под сти цај на сред ства за по др шку у из град њи, адап -
та ци ји и уре ђе њу обје ка та од за јед нич ког ин те ре са ис пла -
ћу ју се на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше ња ди рек то ра
Аген ци је у из но су до 50% по одо бре ном и ре а ли зо ва ном
про гра му, а нај ви ше до 25.000 КМ по одо бре ном и ре а ли -
зо ва ном про гра му. 

(6) Ко ри сник сред ста ва ду жан је да до ста ви из вје штај о
на мјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 31. из При ло га
овог пра вил ни ка, до ку мен тован рачунима, уго во ри ма, до -
ка зи ма о из вр ше ним упла та ма, у ро ку од 90 да на од да на
упла те сред ста ва на ра чун ко ри сни ка.

(7) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ав гу ста те ку -
ће го ди не.

Члан 87.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за по др шку ер ге ла -
ма и раз во ју ко њар ства оства ру је се на осно ву за хтје ва ко -
ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји се при ла же:

а) ко пи ја рје ше ња о дје лат но сти,

б) ко пи ја до ка за о по ри је клу (пе ди гре или ма тич ни
лист),

в) спи сак вла сни ка за гр ла ко ја се на ла зе у ко њи чим
клу бо ви ма,

г) за пи сник Аген ци је за уз гој и се лек ци ју у сто чар ству
о го ди шњем пре гле ду,

д) по твр да о спро ве де ним ве те ри нар ско-здрав стве ним
мје ра ма то ком уз го ја и

ђ) го ди шњи про грам ра да и уна пре ђи ва ња ко њар ства.

(2) Пра во на сред ства под сти ца ја ер ге ла ма, ко њич ким
клу бо ви ма и раз во ју ко њар ства оства ру ју се за уз гој чи стих
ра са, и то: бо сан ско-брд ске, ли пи цан ске, арап ске и ен гле -
ске пу но крв не ра се.

(3) Под сти цај на сред ства за ову на мје ну ис пла ћу ју се
на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше ња ди рек то ра Аген -
ци је, у из но су од 400 КМ/гр лу за ер ге ле или 200 КМ/гр лу
за ко њич ке клу бо ве. 

(4) Пра во на под сти цај на сред ства за по др шку ер ге ла -
ма од јав ног ин те ре са за Ре пу бли ку за сред ства у из но су
ве ћем од 30.000 КМ одо бра ва Вла да Ре пу бли ке Срп ске. 

(5) Ко ри сник сред ста ва ду жан је да до ста ви из вје штај о
на мјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 31. из При ло га
овог пра вил ни ка, до ку мен тован рачунима, уго во ри ма и до -
ка зи ма о из вр ше ним упла та ма, у ро ку од 90 да на од да на
упла те сред ста ва на ра чун ко ри сни ка.

(6) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. септем бра
те ку ће го ди не.
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Члан 88. 

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за раз вој до пун ских
ак тив но сти на по љо при вред ним га здин стви ма мо гу има ти
фи зич ка ли ца, по љо при вред ни про из во ђа чи ко ји Аген ци ји
под не су за хтјев, уз ко ји при ла жу:

а) про грам за раз вој до пун ских ак тив но сти на по љо -
при вред ним га здин стви ма,

б) до каз о ре ги стра ци ји до пун ске дје лат но сти и

в) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма за на бав ку
ма те ри ја ла, опре ме или о из вр ше ним услу га ма.

(2) Под пој мом до пун ске ак тив но сти из ста ва 1. овог
чла на сма тра ју се по сло ви из обла сти про из вод них, за нат -
ских, услу жних и дру гих дје лат но сти, ко је омо гу ћа ва ју
сти ца ње до хот ка и за по шља ва ње љу ди, по ред по љо при -
вред не про из вод ње као основ не дје лат но сти на ре ги стро -
ва ном по љо при вред ном га здин ству.

(3) Ви си на под сти цај них сред ства за на мје ну из овог
чла на ис пла ћу јуесе на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше -
ња ди рек то ра Аген ци је у из но су до 50% по одо бре ном и
ре а ли зо ва ном про гра му, а нај ви ше до 5.000 КМ/ко ри сни ку.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. ју на те ку ће
го ди не.

Члан 89. 

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за по др шку про -
извод њи и очу ва њу по љо при вред них про из во да ти пич них
за ре ги он и за шти ту ге о граф ског по ри је кла од ре ђе них по -
љо при вред них про из во да има ју ко ри сни ци ко ји се ба ве
про из вод њом и пре ра дом по љо при вред них про из во да и ко -
ји Аген ци ји под не су за хтјев, уз ко ји при ла жу:

а) про грам про из вод ње, ко ји са др жи: опис и на чин про -
из вод ње, ко ли чи ну про из вод ње у то ку го ди не и

б) ра чун у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра вил -
ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма за на бав ку ма -
те ри ја ла, опре ме или о из вр ше ним услу га ма. 

(2) Под пој мом ти пич ни про из вод из ста ва 1. овог чла -
на под ра зу ми је ва се про из вод из тра ди ци о нал ног на чи на
про из вод ње ба зи ран на упо тре би за ло ка ли тет спе ци фич -
них ре сур са, ко ји про из во ду да ју спе ци фич не ква ли та тив -
не ка рак те ри сти ке, је дин стве ност тех но ло ги је и но си на -
зив ло ка ли те та са ко га по ти че.

(3) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из овог
чла на ис пла ћу је се на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше -
ња ди рек то ра Аген ци је, у из но су до 50% по одо бре ном и
ре а ли зо ва ном про гра му, а нај ви ше до 5.000 КМ за фи зич ка
и 10.000 КМ за прав на ли ца.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. ју на те ку ће
го ди не.

Члан 90.

(1) По др шку за про ши ре ње про из вод ње по сто је ћих и
осни ва ње ми кро, ма лих и сред њих про из вод них по го на у
ру рал ним под руч ји ма има ју пред у зет ни ци и прав на ли ца
(су бјек ти ко ји про ши ру ју по сто је ћу дје лат ност или ко ји је
тек по чи њу осни ва њем но вих про из вод них по го на у ци љу
про из вод ње за тр жи ште) са пре би ва ли штем или сје ди штем
у ру рал ним под руч ји ма. 

(2) По др шка из ста ва 1. овог чла на оства ру је се на
осно ву за хтје ва ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји се при -
ла жу:

а) про грам или про је кат про ши ре ња про из вод ње по -
сто је ћих про из вод них по го на или осни ва ње но вих про -
извод них по го на у ру рал ним под руч ји ма,

б) ко пи ја рје ше ња о ре ги стра ци ји дје лат но сти и

в) ра чу ни у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма за на бав ку
ма те ри ја ла, опре ме или о из вр ше ним услу га ма.

(3) Под сти цај на сред ства за на мје не из ста ва 1. овог
чла на ис пла ћу ју се на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше -

ња ди рек то ра Аген ци је у из но су до 50% од тра же них сред -
ста ва, а нај ви ше до 20.000 КМ по под но си о цу за хтје ва у те -
ку ћој го ди ни.

(4) Ко ри сни ци под сти цај них сред ста ва ко ји су под ни је -
ли за хтјев или оства ри ли пра во на под сти цај на сред ства у
окви ру мје ра ру рал ног раз во ја за по бољ ша ње кон ку рент -
но сти не ма ју пра во на сред ства по овом чла ну.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. ју на те ку ће
го ди не.

Члан 91.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за са мо за по шља ва -
ње има ју не за по сле ни ди пло ми ра ни ин же ње ри по љо при -
вр де, ко ји има ју до 40 го ди на, но си о ци по љо при вред ног
га здин ства, ко ји се ба ве по љо при вред ном про из вод њом и
пре ра дом по љо при вред них про из во да на вла сти том га -
здин ству са пре би ва ли штем у се о ском под руч ју.

(2) По др шка из ста ва 1. овог чла на оства ру је се на
осно ву за хтје ва ко ји се под но си Аген ци ји, уз ко ји се при -
ла же сље де ћа до ку мен та ци ја:

а) по твр да да но си лац по љо при вред ног га здин ства ре -
дов но из ми ру је до при но се за здрав стве но и пен зиј ско оси -
гу ра ње, 

б) род ни лист,

в) увје ре ње о пре би ва ли шту,

г) ко пи ја ди пло ме о за вр ше ном по љо при вред ном фа -
кул те ту,

д) до каз о вла сни штву над зе мљи штем,

ђ) про грам раз во ја по љо при вред не про из вод ње или
пре ра де по љо при вред них про из во да на вла сти том га здин -
ству,

е) пред ра чун за на бав ку основ них сред ста ва, по треб ног
ма те ри ја ла и опре ме и

ж) овје ре на из ја ва да ће сред ства ко ри сти ти у скла ду са
на мје ном из ста ва 2. тач ка ђ) овог чла на нај ма ње пет го ди на.

(3) У слу ча ју да се ко ри сник сред ста ва за по сли на не -
ком дру гом рад ном мје сту или се при ја ви у За вод за за по -
шља ва ње при је ис те ка ро ка од пет го ди на, ду жан је да вра -
ти до би је на сред ства Аген ци ји.

(4) Ко ми си ја ко ју фор ми ра ди рек тор Аген ци је, на осно -
ву при ло же не до ку мен та ци је и уви дом на ли цу мје ста, кон -
ста ту је ис пу ње ност усло ва за оства ри ва ње пра ва на под -
сти цај на сред ства и о то ме са чи ња ва за пи сник.

(5) Под сти цај на сред ства за на мје не из ста ва 1. овог
чла на ис пла ћу ју се на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше -
ња ди рек то ра Аген ци је у из но су до 20.000 КМ по под но си -
о цу за хтје ва у те ку ћој го ди ни.

(6) Пра во на под сти цај на сред ства у скла ду са овим
чла ном мо же оства ри ти мак си мал но 30 ко ри сни ка.

(7) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ма ја те ку ће
го ди не.

Члан 92.

(1) Под сти цај на сред ства за раз вој ту ри стич ких ак тив -
но сти у ру рал ном под руч ју има ју фи зич ка и прав на ли ца са
бо ра ви штем, од но сно сје ди штем у ру рал ним обла сти ма,
ко ја Аген ци ји под не су за хтјев, а уз ко ји при ла жу:

а) про грам за раз вој ту ри стич ких ак тив но сти у ру рал -
ном под руч ју,

б) до каз о ре ги стра ци ји ту ри стич ке дје лат но сти и

в) ра чу не у скла ду са чла ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра -
вил ни ка, као до каз о ин ве сти ра ним сред стви ма за на бав ку
ма те ри ја ла, опре ме или о из вр ше ним услу га ма.

(2) Под раз во јем ту ри стич ких ак тив но сти сма тра ју се:
из град ња цен та ра за смје штај ту ри ста на по љо при вред ним
га здин стви ма, из град ња, по прав ка и озна ча ва ње ше тач ких
ста за и при ступ них пу те ва у тур стич ким под руч ји ма, из -
град ња и опре ма ње из ло жбе них про сто ра и ма њих смје -
штај них ка па ци те та за се о ски ту ри зам и дру гих ак тив но -
сти зна чај них за се о ски ту ри зам.
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(3) Под сти цај на сред ства за по др шку раз во ју ту ри стич -
ких ак тив но сти у ру рал ном под руч ју ис пла ћу ју се на осно -
ву ми шље ња ко ми си је и рје ше ња ди рек то ра у из но су до
50% по одо бре ном и ре а ли зо ва ном про гра му, а нај ви ше до
8.000 КМ за фи зич ка и до 15.000 КМ за прав на ли ца у те -
ку ћој го ди ни.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ма ја те ку ће
го ди не.

Члан 93.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за про јек те раз во ја
по љо при вре де и се ла има ју фор ми ра не ло кал не ак ци о не
гру пе ко је ре а ли зу ју про јек те чи ји је циљ раз вој по љо при -
вре де и се ла ко је Аген ци ји под не су за хтјев, уз ко ји при ла жу:

а) рје ше ње о ре ги стра ци ји ло кал не ак ци о не гру пе,

б) овје рен пред мјер ра до ва или про грам за раз вој по љо -
при вре де и се ла и

в) уго вор о из во ђе њу ра до ва или пред ра чун за на бав ку
ма те ри ја ла и опре ме.

(2) Под сти цај на сред ства за ову на мје ну ис пла ћу ју се
на осно ву за пи сни ка ко ми си је, ко ја пре гле дом до ку мен та -
ци је и уви дом на ли цу мје ста утвр ђу је ис пу ње ност усло ва
и рје ше ња ди рек то ра Аген ци је, по одо бре ном и ре а ли зо ва -
ном про гра му или про јек ту, а нај ви ше до 20.000 КМ.

(3) Ко ри сник сред ста ва ду жан је да до ста ви из вје штај о
на мјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 31. из При ло га
овог пра вил ни ка, до ку мен тован рачунима, уго во ри ма, до -
ка зи ма о из вр ше ним упла та ма, у ро ку од 90 да на од да на
упла те сред ста ва на ра чун ко ри сни ка.

(4) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ма ја те ку ће
го ди не. 

2.4. Сред ства за ин сти ту ци о нал ну по др шку

Члан 94.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за ус по ста вља ње и
во ђе ње Ре ги стра по љо при вред них га здин ста ва оства ру је
се на осно ву уго во ра из ме ђу Ми ни стар ства и Аген ци је за
по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске услу ге. 

(2) На мјен ска сред ства за ус по ста вља ње и во ђе ње Ре -
ги стра по љо при вред них га здин ста ва, ус по ста вља ње и одр -
жа ва ње ба зе по да та ка ис пла ћу ју се на осно ву рје ше ња ди -
рек то ра Аген ци је.

Члан 95.

(1) Под сти цај на сред ства за спро во ђе ње кам па ње “Ку -
пуј мо до ма ће - про из ве де но у Срп ској” одо бра ва ју се ко ри -
сни ци ма за тро шко ве огла ша ва ња по сред ством бил бор да и
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, по сред ством ра ди ја, на
осно ву за хтје ва ко ји се под но си Аген ци ји и уз ко ји се при -
ла же сље де ћа до ку мен та ци ја: 

а) пред ра чун или ра чун и

б) план ак тив но сти у те ку ћој го ди ни.

(2) Сред ства из ста ва 1. овог чла на одо бра ва Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске.

(3) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из овог
чла на не може би ти ве ћа од 100.000 КМ у те ку ћој го ди ни.

(4) Ко ри сник под сти цај них сред ста ва ду жан је да до -
ста ви из вје штај о утро шку одо бре них сред ста ва у ро ку од
60 да на, на Обра сцу 31. из При ло га овог пра вил ни ка.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 31. ма ја те ку ће
го ди не.

Члан 96. 

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за из ра ду стра те -
шких до ку ме на та и из ра ду про јект не до ку мен та ци је за
про јек те од ре ги о нал ног зна ча ја оства ру ју ло кал не за јед -
ни це и ко ри сни ци на осно ву за хтје ва ко ји под но се Аген ци -
ји, на осно ву уго во ра, по сред ством про це ду ре јав них на -
бав ки или на осно ву рје ше ња ми ни стра о име но ва њу чла -
но ва рад них гру па.

(2) Под сти цај на сред ства за из ра ду стра те шких до ку -
ме на та ис пла ћу ју се ко ри сни ци ма на кон из ра де и одо бра -
ва ња стра те шког до ку мен та и до ста вље не фак ту ре у скла -
ду са уго во ром о из ра ди стра те шких до ку ме на та, на осно -
ву рје ше ња ди рек то ра Аген ци је. 

(3) Под сти цај на сред ства за из ра ду про јект не до ку мен -
та ци је за про јек те од ре ги о нал ног зна ча ја ис пла ћу ју се ко -
ри сни ци ма на осно ву уго во ра и фак ту ре за из ра ду про јект -
не до ку мен та ци је за про јек те од ре ги о нал ног зна ча ја, на
осно ву рје ше ња ди рек то ра Аген ци је.

(4) Под сти цај на сред ства за из ра ду стра те шких до ку -
ме на та ис пла ћу ју се за раз ви је не и сред ње раз ви је не оп -
шти не у из но су од 30%, а за не раз ви је не и из ра зи то не -
разви је не оп шти не у из но су од 40%, а нај ви ше до 10.000
КМ/ко ри сни ку или до ку мен ту. 

(5) Мак си мал ни из нос за из ра ду про јект не до ку мен та -
ци је за про јек те од ре ги о нал ног зна ча ја је до 50.000 КМ/ко -
ри сни ку.

(6) Под сти цај на сред ства за рад ко ми си ја и рад них гру -
па име но ва них рје ше њем ми ни стра за из ра ду стра те шких
до ку ме на та, сту ди ја, ана ли за, за ко на, под за кон ских ака та
оства ру ју се на осно ву рје ше ња ди рек то ра Аген ци је, а мак -
си мал но из но се до 5.000 КМ/чла ну.

Члан 97.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за спро во ђе ње за -
дру жних ре ви зи ја, ус по ста вља ње ба зе по да та ка и ре ги стра
за дру га ра, еду ка ци ју чла ни ца и про мо ци ју за дру гар ства, у
ци љу ја ча ња за дру гар ства и пот пу ног ин сти ту ци о нал ног
уре ђе ња, ус по ста вља ња стан дар да са вре ме ног по љо при -
вред ног за дру гар ства и ка дров ско ја ча ње има ко ри сник ко -
ји под но си за хтјев Аген ци ји, уз ко ји при ла же:

а) план ак тив но сти,

б) из вје штај о спро ве де ним ак тив но сти ма са спе ци фи -
ка ци јом тро шко ва и

в) пред ра чун или ра чун за све ак тив но сти, осим ак тив -
но сти ко је се од но се на спро во ђе ње за дру жне ре ви зи је.

(2) Ис пла та сред ста ва из ста ва 1. овог чла на вр ши се на
осно ву за хтје ва ко ји се до ста вља Аген ци ји до пе тог у мје -
се цу за прет ход ни квар тал и на кон до ста вља ња из вје шта ја
о спро ве де ним ак тив но сти ма и до ка за о на ста лим тро шко -
ви ма.

(3) Под сти цај на сред ства из ста ва 1. овог чла на ис пла -
ћу ју се на осно ву ми шље ња ко ми си је и рје ше ња ди рек то ра
Аген ци је, у из но су од 50% по одо бре ним и ре а ли зо ва ним
ак тив но сти ма, а нај ви ше до 15.000 КМ за мје сец. 

Члан 98.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за ре а ли за ци ју за јед -
нич ких про је ка та Вла де Ре пу бли ке и ло кал не за јед ни це
Сре бре ни ца оства ру ју ло кал на са мо у пра ва и ко ри сни ци на
под руч ју ло кал не за јед ни це Сре бре ни ца. 

(2) Вла да Ре пу бли ке Срп ске од ре ђу је вр сту ула га ња и
тро шко ва и одо бра ва сред ства из ста ва 1. овог чла на.

(3) Ви си на под сти цај них сред ста ва за на мје ну из овог
чла на не мо же би ти ве ћа од 100.000 КМ у те ку ћој го ди ни.

(4) Ко ри сник нов ча них под сти ца ја ду жан је да до ста ви
из вје штај о утро шку одо бре них сред ста ва на Обра сцу 31.
из При ло га овог пра вил ни ка.

(5) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. ју на те ку ће
го ди не.

3. Ин тер вент не мје ре на тр жи шту и ван ред не по тре -
бе и по мо ћи

Члан 99.

(1) Пра во на под сти цај на сред ства за ин тер вен ци је на
тр жи шту и ван ред не по тре бе и по мо ћи има ју ко ри сни ци
ко ји се ба ве по љо при вред ном про из вод њом, от ку пом или
пре ра дом по љо при вред них про из во да за сље де ће на мје не: 

а) за се зон ске ин тер вен ци је на тр жи шту по љо при вред -
них про из во да ка да се по ја ве се зон ски тр жи шни ви шко ви
од ре ђе них по љо при вред них про из во да и ка да је по треб но
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ути ца ти на ста би ли за ци ју ци је на и из вр ши ти ин тер вент ни
от куп, у ци љу за шти те по љо при вред них про из во ђа ча од
ства ра ња по слов них гу би та ка,

б) ван ред не по тре бе и по мо ћи у ци љу пре ва зи ла же ња
про бле ма у по љо при вред ној про из вод њи и пре ра ди по љо -
при вред них про из во да про у зро ко ва них по ја вом од ре ђе них
оте жа ва ју ћих окол но сти на по љо при вред ном га здин ству
(на бав ку ре про ма те ри ја ла) и по моћ про из во ђа чи ма у слу -
ча ју ван ред них окол но сти (по жар, кли зи ште, уги ну ће,
крат ко роч не по мо ћи) и/или за сто ја про из вод ње ко ји би мо -
гао иза зва ти ве ли ке ма те ри јал не ште те. 

(2) Ко ри сни ци оства ру ју пра во на под сти цај на сред ства
из ста ва 1. тач ка б) овог чла на на осно ву за хтје ва, уз ко ји
при ла жу сље де ћу до ку мен та ци ју:

а) пред ра чун или ра чун за на бав ку ре про ма те ри ја ла
и/или

б) из вје штај о на ста лој ште ти, са на ве де ним из но сом
про ци је ње не ште те од го ва ра ју ће ко ми си је или над ле жне
ин сти ту ци је (оп штин ска ко ми си ја, МУП, ци вил на за шти -
та, ве те ри нар ске ин сти ту ци је и дру го).

(3) Под сти цај на сред ства за на мје ну из ста ва 1. тач ка а)
овог чла на одо бра ва Вла да Ре пу бли ке Срп ске.

(4) Под сти цај на сред ства за на мје ну из ста ва 1. тач ка б)
овог чла на одо бра ва ју се на осно ву до ста вље не до ку мен та -
ци је и ми шље ња ко ми си је ко ју рје ше њем име ну је ди рек тор
Аген ци је, у из но су до 15.000 КМ за фи зич ка ли ца и до 20.000
КМ за прав на ли ца, на осно ву рје ше ња ди рек то ра, а сред ства
пре ко 20.000 КМ одо бра ва Вла да Ре пу бли ке Срп ске.

(5) Ко ри сни ци под сти цај них сред ста ва за на мје не из
овог чла на ду жни су да под не су из вје штај о утро шку одо -
бре них сред ста ва у ро ку од 90 да на од да на упла те сред ста -
ва на ра чун ко ри сни ка.

(6) За хтјев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва за на мје -
ну из овог чла на под но си се нај ка сни је до 30. сеп тем бра
те ку ће го ди не.

Члан 100. 

(1) Ди рек тор Аген ци је рје ше њем фор ми ра ко ми си ју ко -
ја ће на осно ву до ку мен та ци је про пи са не овим пра вил ни -
ком утвр ди ти ис пу ње ност усло ва за ко ри шће ње под сти цај -
них сред ста ва за мје ре по др шке ру рал ном раз во ју из чл. 77,
78, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. и 97. овог пра -
вил ни ка.

(2) Ко ми си ја за сва ки по је ди нач ни за хтјев из ста ва 1.
овог чла на са чи ња ва за пи сник са оцје ном и ми шље њем о
ис пу ња ва њу усло ва за ко ри шће ње нов ча них под сти ца ја на -
ми је ње них за по др шку ру рал ном раз во ју.

(3) Ди рек тор Аген ци је до но си рје ше ње ко јим одо бра ва
ис пла ту под сти цај них сред ста ва по је ди нач но за све на мје -
не из ста ва 1. овог чла на, до ви си не сред ста ва пред ви ђе них
Пла ном ко ри шће ња сред ста ва у те ку ћој го ди ни. 

Члан 101. 

(1) Ми ни стар мо же у по јед ним слу ча је ви ма фор ми ра ти
тро чла ну ко ми си ју ко ја ће из вр ши ти про вје ру ис пу ње но -
сти усло ва за ко ри шће ње под сти цај них сред ста ва у скла ду
са од ред ба ма овог пра вил ни ка.

(2) Ко ми си ја из ста ва 1. овог чла на са чи ња ва за пи сник
са оцје ном и ми шље њем о ис пу ња ва њу усло ва за ко ри шће -
ње нов ча них под сти ца ја.

III - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 102.

Над зор над спро во ђе њем и из вр ша ва њем од ре да ба
овог пра вил ни ка вр ше Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске
по сло ве и ин спек ци је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве пу тем
по љо при вред не, ве те ри нар ске и тр жи шне ин спек ци је.

Члан 103.

(1) Под сти цај на сред ства за све на мје не на ве де не у чла -
ну 4. овог пра вил ни ка ис пла ћу ју се крај њим ко ри сни ци ма
до ви си не пред ви ђе не Пла ном ко ри шће ња под сти цај них
сред ста ва у те ку ћој го ди ни.

(2) Ко ри сни ци пра ва ду жни су да на мјен ски ко ри сте
под сти цај на сред ства и дру ге об ли ке по др шке у по љо при -
вре ди.

(3) Ко ри сник пра ва ду жан је да вра ти под сти цај на сред -
ства оства ре на на осно ву не тач но на ве де них по да та ка или
ако их не на мјен ски утро ши, за јед но са за те зном ка ма том, у
ро ку од 30 да на од да на до но ше ња рје ше ња ко јим над ле -
жни ин спек тор на ло жи ко ри сни ку вра ћа ње сред ста ва.

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на ко ри сник пра ва мо -
же под ни је ти но ви за хтјев за оства ри ва ње пра ва из чла на 4.
овог пра вил ни ка по ис те ку дви је го ди не, ра чу на ју ћи од да -
на вра ћа ња под сти цај них сред ста ва, за јед но са ка ма том.

(5) Ко ри сни ци пра ва мо ра ју чу ва ти до ку мен та ци ју на
осно ву ко је су оства ри ли под сти цај на сред ства нај ма ње
три го ди не од да на до би ја ња под сти цај них сред ста ва.

Члан 104.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња нов ча них
под сти ца ја за раз вој по љо при вре де и се ла (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/11, 89/11 и 106/11).

Члан 105.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12.01.330-523/12
23. фебруара 2012. го ди не                Министар,
Бања Лука                          Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.
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��	����� �� ������� 
������ ������� 4.  

��4�� B"��#<" ?�#��4�4 B��"=4 ? �����#)? (���D���� ��� �������) 

9
�����: 
��� / 
���:              #�$����: 

����-
��:  

���D���� 
������� 

���D���� 
������� 

���D���� 
������� 

)���� 
���-
����� 

)���� 
���-
����� 

)���� 
���-
����� �. 

	�. 
�) 
	��& #��� ��&�� )���� ��I��� )���� ��!�� 

�������� �� 
���-
�
��-
���� 

)�-
��� 
���-
���� 

�� 
���-
�
��-
���� 

)�-
��� 
���-
���� 

�� 
���-
�
��-
���� 

)�-
��� 
���-
���� 

      1.                       
      2.                       
      3.                       
      4.                       
      5.                       
      6.                       
      7.                       

 
�. �. 

 
�. �. 
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      8.                       
      9.                       
      
      10. 

                      

 
"�����&� �� ����& � 

��
����&� � ���(����!� 

  

������:    

 

 
�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 5.  

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.ne 

 
��� / ���              

������� � ��� / ����! ���!��� 
���  
"����� ���	�!�
�$�� / �&���$�� ���!��� 
���  

#�$����  
��
����  
)����     2 0 1 2  

 
#��"=?< 

��4���4 *" ����4B# 
*� ________________ �&���� ___________ ������ 

�����!����� �
� �����D��� ��
�(��� 
�
�&��� (
�����) 

B
��� ����� �����&� 
�� 
���� (B�) 

����� �	��(����� �����&� (1 · 3) 
(B�) 

1 2 3 4 
 4 0,35  
 I 0,20  
 II 0,16  
 III 0,10  
 IV 0,00  

?B?�<#:    
  

 ������ ���������� ��C�&�!�:  
 

 
      

 

�	
����� ��
�� 

 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 5�.  

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

����������&� ��������� �����&� �� �
�&��� ���!������ �� 	������ 
#	��(�� �����&� �� �
�&��� ��

�&����                  ����-
��           

#!� ������ ����� �� ��� 
�	���� ��C�&�!� � "�����&� �� 
������� �
�'��� 

 
#���������� ������ 

(���!�� 
���):    
B
��� 

�
�&��� 
?�!�I��� �����&� 

(KM/
)   ��& �������
�:  

 
&���$�� ���!���


���:    4 0,35   )����:  

 <���! 	����:    1 0,20   ���& �&�$���:  
 &���$�� ��
�&�
�:    2 0,16   )���� �&�$���:  
 N��� ��(�� 	����:    3 0,10     

4 0,00     
              

 
�. �. 

 
�. �. 
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����� 
	��& ���� ��� / ��� 

�
��

��
��

 �
 �

��
 

#�$����

���&
��-

���C 
��
�
���!�

 
?����� 

��
�(���
�
�&���

 (
) 

����&�(�� 
�&���(�� 

�����!��-
�� �� ��-
���� ��
�

(
 / ������ 
��
�)  

�.
 �

. %
 

��
��

. %
 

 
B


�
��

  (
4-

4)
 

���-
��&� 

�� 
�
�&�-

�� 
����� 
�
��� 
�!�
�-

���� 
 (B�/ 


) 

 
?�����  

����� �����&� 
(B�) 

���&  
����'�� 

�
�  
G���  

��(��� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              

      ?�����      
              
          #!
�$'��� 
���:  
  �&����:      �. �.    
   )����:         

  
 

          ������  

 
*� ��(���� �������� �� #	����� ����!���� &� �!
�$'��� 


���        
 
 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 6. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

���/ ���              
������� � ��� / ����! ���!��� 
���  
"����� ���	�!�
�$�� / �&���$�� ���!��� 
���  
"����� �����  

#�$����  
��
���� %�����: ��	�
��: 

 
����"9" �#9" / <"94�� 9��? N�9#��;"  

��#� ���" B#�� 4 �"9A" ? �#9   
��#�4=<" ?�"*<" �4N�<" �# ���?  

)����     2 0 1 2  
 

#	����� ���&�!� ��!� 
����� 	�. ��#� ?P<4 �"�B�>4 4���B� ��#� �#�9�)4 ��#�4=<" �4N�<" 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    

 ?B?�<# ���":   
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                 ��(�� � ������ �!
�$'���� 
��� 

 ��������� �����&�: 
                                ______________________________ 
 
 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 7. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

��� / ���              
������� � ��� / ����! ���!��� 
���  
"����� ���	�!�
�$�� / �&���$�� ���!��� 
���  

#�$����  
��
����  
)����     2 0 1 2  

 
#��"=?<  

��4���4 *" �#9<" ���"  
���. 	�. 9���� � ��������&� ��
�/�D��� ���& ��
�/�D���!� 

1.   
2.   
3.   
...   

20.   
 ?B?�<#:  

    

 ������ ���������� ��C�&�!�:  
 

  
  

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 8. 

 
���              

<���! ���!��� 
��� (������������ ��!�)  
&���$�� ���!��� 
��� (������������ ��!�)  

#�$����  
��
����  
)����     2 0 1 2  

 
�4>�%�B">��" �#9A"=" ����Q" 

�. 
	�. ��� ���� ������� � 

��� 
#�$����, 

������ 

���& 
���D���C 

&�������!��C 
��
�'� 

)���� 
���D��� 

���& 
��������C 
	��&
��� 

)���� 
���G���� 

�	&���� 
<���! 
	���� 

����'�  R    
G��� 
��(�� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      
                      
           
      ?B?�<#:             

  

 ������ ���������� �����������&�:  
 

 

 
�. �. 

 
�. �. 

 
�. �. 
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�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 9. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
��� / ���              

������� � ��� / ����! ���!��� 
���  
"����� ���	�!�
�$�� / �&���$�� ���!��� 
���  

#�$����  
��
����  
)����     2 0 1 2  

 

#��"=?< ��4���4 
*" ���? 

���. 	�. 9���� ��	� B�
�(��� �� 
1 2 3 

1. ��
������� 
(��������, �
�����, 
��D�� � ��.) 

 

2. ���������� 
($����, �����
�	��, ����, ��� � ��.) 

 

 ?�����:  
 

 ������ ���������� ��C�&�!�:  
 

 
    

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� 

� ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ 

�
	��!������ ������� 


�	���	 �� 
��������� � 

����� 
"	�� � 2012. ������ 

���������� 
� ������ 

������� 10. 

 
<���! ����G���:   <���! 	����:  

    ���:   &���$�� ��
�&�
�:  
&���$�� ����G���/��$����:   N��� ��(�� 	����:  

��
����:     

 

���. 
	��& 

��� �
� 
��� ���� ������� � ��� 

�&����  
���	�!�
�-

$�� 
#�$���� 

���& 
�(�
���C
���$��!�/
��$����

����� 
�����&� 

�� �(�
���� 
���$�!�/ 
��$���� 

(KM) 

?����� 
����� 

�����&� 
(KM) 

���& ����'�� 
�
� G��� 

��(��� 

1          
2          
3          
…          
12          

?�����     
                           #!
�$'��� 
��� 

�&����:   

)����:   
                                                                            ������ 

 

 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ 
������� 10�. 

 
��������
���&� ������ �����&� �� �����!���� � ����& �(�
� � 2012. ������ ���!������ �� 	������ 

<���! ����G��� :  
���:   

 
�. �. 

 
�. �. 
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&���$�� ����G���/��$���� :  
��
���� :   

 

���. 
	��& <���! 	���� ���& ��������� ���& ��-

$���� 
����� �����&� 
�� ��$���� � 

KM 
?����� ����� � KM

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

?�����:     
 

  )����:  
   

�.�. 
 

 

�	
�����  

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � 

����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ 
������� 11.  

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
<���!  
"�����  
��
����   
%���  E-mail:  
���              

#!
�$'��� 
!����������� 
����������&� 

N��� ��(��                 

 
<� ����!� ������	� (
��� _______ ���!�
���� � ��
�!��� � ��(��� ���!���!��� ��!(���C ��������&� �� ���!�& 

��D����!���� � ��
� („
�G	��� �
����� ����	
��� �����“, 	��& _____/12), ��������� 
*"+��49 

 *" ���"�? �4)�"9" 

<���! ����!����� �&��� 9���� 
G�!����� 

���& 
G�!����� 

�&���� � ��&�� &� 
����!����� �&��� 

9�I��� ��!�     2012. ���. 
��	�������&��� ��&��������� �������� *������� <�
�    2012. ���. 
��	�������&��� ��&��������� ����(�� ���� �!���    2012. ���. 
��	�������&��� ��&��������� 	�
���� �
�!�� &�����    2012. ���. 
��	�������&��� ��&��������� �
���!�� � $���    2012. ���. 
��	�������&��� ��&��������� ���C���
��� ��� ��!D�C 
�!���    2012. ���. 

 
?� �!�& ��C�&�! �����!D��� (������G���): 

1. ��(�� 
2. ����
��� ���
��� – ��
��.  

<�������:.................................................................................................................................................. 
 
��
��� !�� �� ������!� ��
����� �� ��$ G��� ��(��. 

 �*�"9" 
!�&�!�D��, ��� ����� ����
���, ������&�
��� � ���!�(��� ����!����$'�, ��&�!D�&�� �� �� ��!����� ������ ��(��. 
#����'�'� ������� ��������� "�����&� �� ������� �
�'��� � ����������!� ��D����!����, $������!� � !������!���� 
���
���� ��C�!� ������
� ����������� ��C�&�!�. ��
���� ��� �� !����� ��	�&��� ��������&�� ������!� ���
��� �� ��!��� �� �� 
��!����� ������ �
� ���
�G��� ��������� ���������� �
� �� �� ��	�&��� ��������&�� ������!� �����&����� ����$���.  

  
���& �������
�: 

 

)����: 

�&����:  
 

������ �!
�$'���� !��������� 

 

��(��  
�!
�$'���      

!����������� 
����������&� 
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�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 12. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

#	����� ���������� (������: 240 · 210)   
���&��� 	��&: �-1000001 

 

<���!: "�����: ���: #!
�-
$'��� 
!�����-
������ 
������-
����&� 

               

 
 

� � � * < " < � > "  
*" #�"9A4<4 ��4�4 *)�"9�94<4 *"P���4 N�9#��;" B#�4 %�<"<��" "�4<>��" *" "��"�<" ��"Q";" 

��� � �������R ����!: "����� !
������, ������� ��G���� G�!�����: 
���& 
�(�� ����� !
������, ��G���� �
� 
�!
�$'���� �������!���� !
������: 

������ 
� 

!
����-
�� �
� 
��G�-
��� 

G�!�-
���� 

  
         

�&���� ��������� 
	���!�� G�!�����: 

 

9���� 
���& 
��
� 

��
  
(�/N) 

������R 
��������&� 

���& �$�� �������  
����&��
� (#$ T !
������ 
����&; %$ – �����; $# T 

�!����) T ������G� 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 �

��
��

� 
� 

G
�!

��
��

�/
��

�:
 

    9? B? ?9 
<�������: *� �!��� ��&�����(�� G�!����� ������� 	��& �$�� �������, � �� !�$� G�!�����, ��� �� �� ����� �����, ������� 
	��&�!�  �$��C ������� �� ��&����� �� ��&!�'��, ��� ��  	��&�!� �$��C ������� � ������������. 
 

�#)">� # ?B?�<# ��#94)4<�� ��4�"�" <" ��";? 
(#����� �� ��  !�' ���� ��!����� G�!�����) 

��!�$��� 
!����������: 

?����� 
!���������� �!��� 

)���� 
 

9���� ������� 	�
���� (������G�) 
 

B�"�=<" B?�" 9�;" 

9���� � ������ !������  (����&�) 

<������� 
!���������: 

 

 
9��������&� �!��� �� ��
�����&�� �$�� ������� � ��� !
������ G�!����� �
�'� "�����&� �� ������� �
�'���.  
 

 

 

��� � ������� !
������, ������� ��G���� 
G�!�����/� � �!�&���(�� ������ 

 

!�&���(�� ������ �!
�$'���� !��������� 
(�	�!���� ������� ��� � ������� $�������� �
�!���, 

�� ���!��� �������
)  

 

����&�: "�����&� �� ������� �
�'��� 
 

 <"�#�4<": 
!��� ��
������!��� ���������� ��G��!� &� �� B��!�(��� ������ 
����	
��� �����. 
#	�!���� &� �������� �!��� ��D� � �!�� �	�����. 
���������� �� ��G� ������ ���� �� &���� !���� G�!����� (&���� �
� !�$� 
��
� &����� !
������). 
!��� �
�������	� ���&�!��� ���
�G��& !�����������& ��������&�. 
#������
 (�
�!� 	�&�) ����&� �� !
������, ����&� 	���� 	�&� �����!D� �� � 
����������!�, � ����&� ���� 	�&� ����&� � 	
��� !�����������& ����������&� �� 
�!������&�. 

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 13. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

<���!: 
"�����: 
��
����: 
%���:   E-mail: 
���:              

#!
�$'��� 
!����������� 
����������&� 

N��� ��(��                 

��(�� 
�!
�$'��� 

!����������� 
����������&�

�!� G��
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<� ����!� ������	� (
��� ________ ���!�
���� � ��
�!��� � ��(��� ���!���!��� ��!(���C ��������&� � 
��D����!���� („
�G	��� �
����� ����	
��� �����“, 	��& _____/12), ���������  

*"+��49 
 *" ���"�? �#)��>"�<�+ �4)�"9" 

<���! ����!����� �&��� 9���� 
G�!����� ���& G�!����� �&���� � ��&�� &� ����!����� 

�&��� 
9��������&� �����! ��������    2012. ���. 
9��������&� �����! ��������    2012. ���. 
9��������&� �����! ��������    2012. ���. 
9��������&� �����! ��������    2012. ���. 
9��������&� �����! ��������    2012. ���. 
9��������&� �����! ��������    2012. ���. 

 
?� �!�& ��C�&�! �����!D���: 
 
B���&� ���������� (	���� 	�&�) � ����!������ �&����� !��������&� �����! �
���(�� ���� �!���. 
<�������:.................................................................................................................................................. 
��
��� !�� �� ������!� ���
����� �� ��$ G��� ��(�� ��!���� �� ��$� ������. 

 
 �*�"9" 

!�&�!�D��, ��� ����� ����
���, ������&�
��� � ���!�(��� ����!����$'�, ��&�!D�&�� �� �� ��!����� ������ ��(��. 
#����'�'� ������� ��������� "�����&� �� ������� �
�'��� � ����������!� ��D����!����, $������!� � !������!���� 
���
���� ��C�!� ������
� ����������� ��C�&�!�. ��
���� ��� �� !����� ��	�&��� ��������&�� ������!� ���
��� �� ��!��� �� �� 
��!����� ������ �
� ���
�G��� ��������� ���������� �
� �� �� ��	�&��� ��������&�� ������!� �����&����� ����$���.  
 

���& �������
�: 
 

)����: 

�&����:  

 

!�&���(�� ������ �!
�$'���� !��������� 
(#	�!���� ������� ��� � ������� $�������� �
�!��� � 

���!��� �������
) 

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 14. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
<���!: 
"�����: 
��
����: 
%���:   E-mail: 
���              

#!
�$'��� 
!����������� 
����������&� 

N��� ��(��                  

 
<� ����!� ������	� (
��� __________���!�
���� � ��
�!��� � ��(��� ���!���!��� ��!(���C ��������&� � 

��D����!���� („
�G	��� �
����� ����	
��� �����“, 	��& ___/12), ��������� 
*"+��49 

 *" ���"�? �#)��>"�<�+ �4)�"9" 

<���! ����!����� �&��� 9���� 
G�!����� ���& G�!����� �&���� � ��&�� &� ����!����� 

�&��� 
9��������&� �����! �
���(�� ���� �!��� !���   2012. ���. 

 
 ?� �!�& ��C�&�! �����!D���: 
 
B���&� ���������� (	���� 	�&�) � ����!������ �&����� !��������&� �����! �
���(�� ���� �!���. 
<�������:.................................................................................................................................................. 
��
��� !�� �� ������!� ���
����� �� ��$ G��� ��(�� ��!���� �� ��$� ������. 

 
 �*�"9" 

!�&�!�D��, ��� ����� ����
���, ������&�
��� � ���!�(��� ����!����$'�, ��&�!D�&�� �� �� ��!����� ������ ��(��. 
#����'�'� ������� ��������� "�����&� �� ������� �
�'��� � ����������!� ��D����!����, $������!� � !������!���� 
���
���� ��C�!� ������
� ����������� ��C�&�!�. ��
���� ��� �� !����� ��	�&��� ��������&�� ������!� ���
��� �� ��!��� �� �� 
��!����� ������ �
� ���
�G��� ��������� ���������� �
� �� �� ��	�&��� ��������&�� ������!� �����&����� ����$���.  

��(�� 
�!
�$'��� 
!��������-
���  ����-
������&�
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���& �������
�: 

 
)����: 

�&����:  

 
!�&���(�� ������ �!
�$'���� !��������� 

(#	�!���� ������� ��� � ������� $�������� �
�!��� � 
���!��� �������
 ) 

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 15. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 

��� � �������: 
����:              
<���! ���!��� 
���: 
"�����: 
��
����: 
%���: E-mail: 

���              
N��� ��(��                 
<���! 	����: 

 
<� ����!� ������	� (
��� ________ ���!�
���� � ��
�!��� � ��(��� ���!���!��� ��!(���C ��������&� � 

��D����!���� („
�G	��� �
����� ����	
��� �����“, 	��& __/12), �������� 
*"+��49 

 *" ���"�? �#)��>"�<�+ �4)�"9" 

<���! ����!����� �&��� 9���� $���� ����� �&���� � ��&�� &� ����!����� 
�&��� 

��������&�� ������!� �� ��������� $���� � 
������&� ������ 

   2012. ���. 

 
 ?� �!�& ��C�&�! �����!D��� (������G���): 

�) �������� B�����&� � ����&��� $����, 
	) ����-�����������&�, 
!) ����������,  
�) ��(��, 
�) �&�$��� ���������� � 
I) 
�	�������&��� ��
�� (��� �� ������ �� ������� �!�� ��C�&�!�). 

<�������: .................................................................................................................................................. 
��
��� !�� �� ������!� ���
����� �� ��$ G��� ��(�� ��!���� �� ��$� ������. 

 
 �*�"9" 

!�&�!�D��, ��� ����� ����
���, ������&�
��� � ���!�(��� ����!����$'�, ��&�!D�&�� �� �� ��!����� ������ ��(��. 
#����'�'� ������� ��������� "�����&� �� ������� �
�'��� � ����������!� ��D����!����, $������!� � !������!���� 
���
���� ��C�!� ������
� ����������� ��C�&�!�. ��
���� ��� �� !����� ��	�&��� ��������&�� ������!� ���
��� �� ��!��� �� �� 
��!����� ������ �
� ���
�G��� ��������� ���������� �
� �� �� ��	�&��� ��������&�� ������!� �����&����� ����$���.  

  

)����:..................................... 

�&����:.................................... 

 

������ ���������� *�C�&�!� 
 

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 16. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
<���!: 
"�����: 

B����
���&� 
�� ���� 
��������  

��
����: 

��(�� 
�!
�$'��� 
!��������-
��� ����-
������&�

��(�� 
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%���:   E-mail: 
���              

 

N��� ��(��                 

 
<� ����!� ������	� (
��� _______ ���!�
���� � ��
�!��� � ��(��� ���!���!��� ��!(���C ��������&� �� ���!�& 

��D����!���� � ��
� („
�G	��� �
����� ����	
��� �����“, 	��& ___/12), ��������� 
�*9�4P�"� 

# ��#94)4<#� �4����">��� ��";" � #��A4N"9";? �#94)" � �4>�%�B">��" ��#PB#9" 
#!� �����
���&� �� ���� �������� &� � �&����� ___________ 2012. ������ ����!�
� ���� � �	���� �������� �� 

��������!��� ����� � �	�D�G��� ��!��� �� !����������� ����������&� ����� ��	�
�: 

<���! �!
�$'��� !����������� ����������&� 

�
��

��
��

��
 ��

C�
&�

!�
 

��
 �

��
. �

��
�

� 

#
	�

�I
��

� 
(�

��
��

��
�!

��
�)

 
��

��
� 

<
��

	�
�I

��
� 

��
��

� 

��
. �

��
��

!D
��

�C
 

��
��

. �
��

�
� 

� 
#

9
#

 

��
�&

 �
��

G
��

�C
 

��
��

��
� 

��
�&

 �
	�

�I
��

�C
 

��
��

��
� 

��
�&

 �
��

	�
�I

��
�C

 
��

��
��

� 

��
�&

 $
��

��
��

�C
 

��
��

��
� 

��
�&

 �
��

��
!D

��
�C

 
��

��
��

� 

��
�&

 $
��

��
��

�C
 

��
��

$
� 

��
 

G
�!

��
��

� 

           

           

           

 

����������&� ���$��!� 

 

 
���& �������
�: 

 

)����: 

 

 ������ �!
�$'���� !��������� 
(#	�!���� ������� ��� � ������� $�������� �
�!��� � 

���!��� �������
) 
 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 17. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

#	����� ���������� (������: 240 · 210) #����<"� ���*<"<�>" – 9�"<�B  
���&��� 	��&: �-00001 

 

<���!: "�����: ���: #!
�$'��� 
!����������� 
����������&� 

               

 

 

� � � * < " < � > "  
*" #�"9A4<4 ��4�4 *)�"9�94<4 *"P���4 N�9#��;" B#�4 %�<"<��" "�4<>��" *" "��"�<" ��"Q";" 

��� � ������� R ����!: "����� !
������ R ��G���� G�!�����: 
 
��� !
������, ��G���� �
� �!
�$'���� �������!���� !
������ 

������ � 
!
������ 

�
� 
��G���� 

G�!����� 

     
         

�&���� ��������� 
	���!�� G�!����� 

 

9���� 
��
  
(� / 
N) 

��-
���� 

(����-
����&�) 

���� 
���& 

����!��� 
��������������� 	��& G�!����� (	��& �����(���) 

����&��
� (#$– !
������ ����&;
%$ – �����; $# – �!����) – 

������G� 

    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 

�
��

��
� 

� 
G

�!
��

��
�/

��
� 

    9? B? ?9 
 <�������: *� �!��� ��&�����(�� G�!����� ������� 	��& �����(���. 
 

  �. �. 
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�#)">� # ?B?�<# ��#94)4<�� ��4�"�" <" ��";? 
(#����� �� �� ���� ��!����� G�!�����) 

��!�$��� !�I��� 
��!� � �	�D�G�!�-
�� �������� 

?����� ��!�I��� ��!� � 
�	�D�G��� �������� 

)���� 
 
 

9���� ������� 	�
����  
 

                           �<%4B��9<" "<4���" B#���"�" 
 

<������� 
!��������� 

 

 
9�I��� ��!� �� ��
�����&�� �����(��� ���������� � ��� !
������ G�!����� �
�'� "�����&� �� ������� �
�'��� 
 

 

 

��� � ������� !
������, ������� ��G���� 
G�!�����/� �  ������ 

 

������ �!
�$'���� !��������� 
(#	�!���� ������� ��� � ������� $�������� �
�!��� 

� ���!��� �������
) 

 

����&�: 
"�����&� �� ������� �
�'��� 

 <"�#�4<": 
!��� ��
������!��� ���������� ��G��!� &� �� B��!�(��� ������ 
����	
��� �����. 
#	�!���� &� �������� �!��� ��D� � �!�� �	�����. 
���������� �� ��G� ������ ���� �� &���� !���� G�!����� (&���� �
� !�$� 
��
� &����� !
������). 
!��� �
�������	� ���&�!��� ���
�G��& !�����������& ��������&�. 
#������
 (G��� 	�&�) ����&� �� !
������, ����&� 	���� 	�&� �����!D� �� 
������&� �� ������� �
�'���, ����&� �
�!� 	�&� �����!D� �� 
�	�������&�, � 
����&� ���� 	�&� ����&� � 	
��� !�����������& ����������&� �� �!������&�. 

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 18. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
.051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 

 
#	����� ���������� (������: 240 · 210) B#���" 1 – "�4<>��� *" "��"�<" 

��"Q";" 
 

���&��� 	��&: �-00001 
 

<���!: "�����: ���: #!
�$'��� 
!����������� 
����������&� 

               

 

 

� � � * < " < � > "  
*" #�"9A4<4 ��4�4 *)�"9�94<4 *"P���4 N�9#��;" B#�4 %�<"<��" "�4<>��" *" "��"�<" ��"Q";" 

��� � ������� �
� ����!: "����� !
������, ������� ��G���� 
G�!�����: 

 
��� !
������, ��G���� �
� �!
�$'���� �������!���� !
������ 

������ � 
!
������ 

�
� 
��G���� 

G�!����� 

     
         

�&���� ��������� 
	���!�� G�!�����  

9���� 
��
  
(� / 
N) 

��-
���� 

(����-
����&�) 

���� ���& 
����!��� ��������������� 	��& G�!����� (	��& �����(���) 

����&��
� (#$ – !
������ ����&;
%$ – �����; $# – �!����) – 

������G� 

    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 �

��
��

� 
� 

G
�!

��
��

�/
��

� 

    9? B? ?9 
 <�������: *� �!��� ��&�����(�� G�!����� ������� 	��& �����(���. 
 

�#)">� # ?B?�<# ��#94)4<�� ��4�"�" <" ��";? 
(#����� �� �� ������!����� G�!�����) 

��!�$��� !�I��� 
��!� � �	�D�G�!�-
�� �������� 

?����� ��!�I��� ��!� � 
�	�D�G��� �������� 

                   )���� 
 
 

9���� ������� 	�
����  
 

                              �<%4B��9<" "<4���" B#���"�" 
 

<������� 
!��������� 

 

 
9�I��� ��!� �� ��
�����&�� �����(��� ���������� � ��� !
������ G�!����� �
�'� "�����&� �� ������� �
�'��� 
 

 

 

��� � ������� !
������, ������� ��G���� 
G�!�����/� � �!�&���(�� ������ 

 

������ �!
�$'���� !��������� 
(#	�!���� ������� ��� � ������� $�������� �
�!��� 

� ���!��� �������
) 

 

 

��(�� 
�!
�$'��� 

!����������� 
����������&�

�!� G��

��(�� 
�!
�$'��� 
!��������-
��� ����-
������&�



29.02.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 18 47
 

����&�: 
"�����&� �� ������� �
�'��� 

 <"�#�4<": 
!��� ��
������!��� ���������� ��G��!� &� �� B��!�(��� ������ 
����	
��� �����. 
#	�!���� &� �������� �!��� ��D� � �!�� �	�����. 
���������� �� ��G� ������ ���� �� &���� !���� G�!����� (&���� �
� !�$� 
��
� &����� !
������). 
!��� �
�������	� ���&�!��� ���
�G��& !�����������& ��������&�. 
#������
 (G��� 	�&�) ����&� �� !
������, ����&� 	���� 	�&� �����!D� �� � 
"�����&� �� ������� �
�'���, ����&� �
�!� 	�&� �����!D� �� 
�	�������&�, � 
����&� ���� 	�&� ����&� � 	
��� !�����������& ����������&� �� �!������&�. 

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 19. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 

 
#	����� ���������� (%�����: 240 · 210) B#���" 2 – �"�#�"�#���"  

���&��� 	��&: �-00001 
 

<���!: "�����: ���: #!
�$'��� 
!����������� 
����������&� 

               

 
 

� � � * < " < � > "  
*" #�"9A4<4 ��4�4 *)�"9�94<4 *"P���4 N�9#��;" B#�4 %�<"<��" "�4<>��" *" "��"�<" ��"Q";" 

��� � ������� �
� ����!: "����� !
������, ������� ��G���� 
G�!�����: 

 
��� !
������, ��G���� �
� �!
�$'���� �������!���� !
������ 

������ � 
!
������ 

�
� 
��G���� 

G�!����� 

     
         

�&���� ��������� 
	���!�� G�!�����  

9���� 
��
  
(� / 
N) 

��-
���� 

(����-
����&�) 

���� ���& 
����!��� ��������������� 	��& G�!����� (	��& �����(���) 

����&��
� (#$ – !
������ ����&;
%$ – �����; $# – �!����) – 

������G� 

    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 
    9? B? ?9 �

��
��

� 
� 

G
�!

��
��

�/
��

� 

    9? B? ?9 
 <�������: *� �!��� ��&�����(�� G�!����� ������� 	��& �����(���. 
 

�#)">� # ?B?�<# ��#94)4<�� ��4�"�" <" ��";? 
(#����� �� ��  ���� ��!����� G�!�����) 

��!�$��� !�I��� 
��!� � �	�D�G�!�-
�� �������� 

?����� ��!�I��� ��!� � 
�	�D�G��� �������� 

)���� 
 
 

9���� ������� 	�
����  
 

                              �<%4B��9<" "<4���" B#���"�" 
 

<������� 
!��������� 

 

 
9�I��� ��!� �� ��
�����&�� �����(��� ���������� � ��� !
������ G�!����� �
�'� "�����&� �� ������� �
�'���. 
 

 

 
��� � ������� !
������, ������� ��G���� 

G�!�����/�  � ������ 

 ������ �!
�$'���� !��������� 
(#	�!���� ������� ��� � ������� $�������� �
�!��� 

� ���!��� �������
) 

 

����&�: 
"�����&� �� ������� �
�'��� 

  
<"�#�4<": 

!��� ��
������!��� ���������� ��G��!� &� �� B��!�(��� ������ 
����	
��� �����. 
#	�!���� &� �������� �!��� ��D� � �!�� �	�����. 
���������� �� ��G� ������ ���� �� &���� !���� G�!����� (&���� �
� !�$� 
��
� &����� !
������). 
!��� �
�������	� ���&�!��� ���
�G��& !�����������& ��������&�. 
#������
 (G��� 	�&�) �� ����&� !
������, ����&� 	���� 	�&� �� �����!D� � 
"�����&� �� ������� �
�'���, ����&� �
�!� 	�&� �� �����!D� 
�	�������&�, � 
����&� ���� 	�&� ����&� � 	
��� !�����������& ����������&� �� �!������&�. 
 

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 20. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

�!� G�� 

�!� 
G�� 

��(�� 
�!
�$'��� 
!��������-
��� ����-
������&�
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<���!: 
"�����:  
��
����:  
%���:   E-mail: 
���              

#!
�$'��� 
!����������� 
����������&� 

N��� ��(��                 
  
<� ����!� �����	� (
��� ______ ���!�
���� � ��
�!��� � ��(��� ���!���!��� ��!(���C ��������&� �� ���!�& 

��D����!���� � ��
� („
�G	��� �
����� ����	
��� �����“, 	��& ___/12) ��������� 
*"+��49 

 *" ���"�? �4)�"9" 

<���! ����!����� �&��� 9���� G�!����� ���& 
G�!����� 

�&���� � ��&�� &� ����!����� 
�&��� 

#	�D�G�!��� (�����(���!���) � !�I��� ��!� B��   2012. ���. 
#	�D�G�!��� (�����(���!���) � !�I��� ��!� �������   2012. ���. 

 
 ?� �!�& ��C�&�! �����!D��� (������G���): 
 

 B���&� ���������� (	���� 	�&�) � ����!������ �&����� �	�D�G�!��� � !�I��� ��!� ��� ����.  
 

<�������: .................................................................................................................................................. 
 
��
��� !�� �� ������!� ���
����� �� ��$ G��� ��(�� ��!���� �� ��$� ������. 
 

 �*�"9" 
!�&�!�D��, ��� ����� ����
���, ������&�
��� � ���!�(��� ����!����$'�, ��&�!D�&�� �� �� ��!����� ������ ��(��. 
#����'�'� ������� ��������� "�����&� �� ������� �
�'��� � ����������!� ��D����!����, $������!� � !������!���� 
���
���� ��C�!� ������
� ����������� ��C�&�!�. ��
���� ��� �� !����� ��	�&��� ��������&�� ������!� ���
��� �� ��!��� �� �� 
��!����� ������ �
� ���
�G��� ��������� ���������� �
� �� �� ��	�&��� ��������&�� ������!� �����&����� ����$���.  
 

���& �������
�: 
 

)����: 

�&����:  

 

������ �!
�$'���� !��������� 
(#	�!���� ������� ��� � ������� $�������� �
�!��� � ���!��� 

�������
) 

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 21. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
<���!: 
"�����:  
��
����:  
%���:   E-mail: 
���              

#!
�$'��� 
!����������� 
����������&� 

N��� ��(��                 

 
<� ����!� ������	� (
��� _______ ���!�
���� � ��
�!��� � ��(��� ���!���!��� ��!(���C ��������&� �� ���!�& 

��D����!���� � ��
� („
�G	��� �
����� ����	
��� �����“, 	��& ___/12) ��������� 
*"+��49 

 *" ���"�? �4)�"9" 

<���! ����!����� �&��� 9���� G�!����� ���& 
G�!����� 

�&���� � ��&�� &� ����!����� 
�&��� 

��	�������&��� ��&��������� �������!�� 
�����&� �������� B��   2012. ���. 
��	�������&��� ��&��������� �������!�� 
�����&� �������� �������   2012. ���. 

 
 ?� �!�& ��C�&�! �����!D��� (������G���): 

1. ��(��, 
2. ����&� ���������� � ����!������ �&����� �	�D�G�!��� � !�I��� ��!� ��� ����/�������� (����&� ���������� 

��&� �����!D�&� !����������� ����������&� �� ���
��� ��!�), 

��(�� 
�!
�$'��� 
!��������- 
��� ����-
������&� 
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3. ����
���� ���
��� – ��
���. 
<�������:.................................................................................................................................................. 

 
��
��� !�� �� ������!� ���
����� �� ��$ G��� ��(�� ��!���� �� ��$� ������. 
 

 �*�"9" 
!�&�!�D��, ��� ����� ����
���, ������&�
��� � ���!�(��� ����!����$'�, ��&�!D�&�� �� �� ��!����� ������ ��(��. 
#����'�'� ������� ��������� "�����&� �� ������� �
�'��� � ����������!� ��D����!����, $������!� � !������!���� 
���
���� ��C�!� ������
� ����������� ��C�&�!�. ��
���� ��� �� !����� ��	�&��� ��������&�� ������!� ���
��� �� ��!��� �� �� 
��!����� ������ �
� ���
�G��� ��������� ���������� �
� �� �� ��	�&��� ��������&�� ������!� �����&����� ����$���.  

 
���& �������
�: 

 
)����: 

�&����:   

������ �!
�$'���� !��������� 
(#	�!���� ������� ��� � ������� $�������� �
�!��� � 

���!��� �������
) 

 

 

������������ 
���
����	�	, 

��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ 
 

�
	��!������ ������� 
�	���	 �� 


�����	�	�� � 
������ ���	, 
����	 � 

����	 ���������� 
� ������ 

 ������� 22. 

 <�������: �!�& �	����� &� �	�!���� �������� '���
���� � 
�����!��� � �
���������& � ������& �����. 

  
 
 

<���! 
������������ 
������ 

 #!
�$���� 

��� 

  
 

 ���& �������
� 

 ���  �������    ���& �&�$��� 
 &���$��  ���    )���� �&�$��� 
 ��
����  ���      
      
�. 
	�. ���� ��� 

<���! 
�������-
�� ���-
�����&� 

��� ������� ��� �&���� 
���	�!�-


�$�� 
#�$��-

�� 
9���� 
����-

�D���C 
����-
��!��

B�
�(��� 
�����D�-
��C ���-
��!��� 

(B�) 
9��&������ <���! 

	����

&���-
$�� 

��
�-
&�
� 

N�����(�� 
	���� 

���& ����'��
�
� 

G��� ��(���
��������� 

l                
2                
3                
...                
21                
 ?�����: �.�. ������: 

 

 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 23. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
��� / ���              

������� � ��� / ����! ���!��� 
���  

"����� ���	�!�
�$�� / �&���$�� ���!��� 
���  
#�$����  
��
����  
)����     2 0 1 2  

� * � " 9 " 
 � ��(��� ����$'��� ��������!���C �	����!�C ��!�$��� ���  �
�������& �&��!�/����� � ���D�'� 2012. ������ � 

��!�$��� ��� !�'������/!���������� 
���� ���!���!��� ���!� �� ����$�� �� &������� �&��!��� ��!�$��� ����� ���������� ������������ !&�$��(���  

NPK I�	��!�, ��&� '� 	��� ������	������ �� ����!� �
��� ����$'��� ��!(���C �������!� �� ���������� ���!�&� 
��D����!���� � ��
� �� 2012. ������, ��� ����� ������&�
��� � ���!�(��� ����!����$'� ��&�!D�&�� �� � ���D�'� 
2012. ������, �� �	����!�� ���D�$�� ��&� &� ������� � �������� ��D����!�����C ���������!�, �
������ 
����&���/�������� �D���'� !���� ��D����!�����C ��
����: 

��D����!����� ��
���� ��!�$��� 
(C�) ��!�$��� (�
�!���) 

���� G��� 
(�$�����, &�(��, ��	, �������
�)  

  

B������   

��(�� 
�!
�$'��� 
!��������-
��� ����-
������&�
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?D�����  
(��&�, ���������)   

B���� 	�D�   
"������(�� � D���!��� 	�D�   

)�!��   
��!�'�   

���&�!D�&�� � �D���'� ����I��� ��!�$��� !�'���� � !�������� �� ���G�!��� � 2012. ������:  
9���� ���&��� ������ ��!�$��� 

(C�) ��!�$��� (�
�!���) 
9�'���   

9�������   
       
)����     2 0 1 2  ������: 

  

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � 

����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ 
 ������� 23�. 

�4>�%�B">��" B#��<�B" �#)�PB4 �# �4)�<�>� �4�94<4 �#9�P�<4 ? 2012. �#)�<� –  
- ����(�� 
��� � ���!�� 
��� - 

�
������� ��!�$��� �� �&��!�/����� � ���D�'� 2012. ������ � ��!�$��� !�'���� � !�������� �� ���G�!��� 
   

<���! 
��$����: 

  
 

  

 
 

�
������� ��!�$��� �� �&��!�/����� � ���D�'��& 
�&��!� 2012. ������ - �� !������   (C�) - 

�. 
	�. 

���/ 
��� 

������� � 
���/ ����! 

���!��� 

��� 

"����� 
���	�!�
�$��/ 

�&���$�� 
���!��� 
��� 

��
��

 G
��

� 

B
��

��
��

 

?
D

��
��

� 

B
��

��
 	

�D
� 

"
��

��
��

(�
� 

� 
D

��
�!

��
� 

	�
D

� 

)
�!

��
 

�
�!

�'
� 

?
��

��
� 

�

��

��
��

� 
��

!�
$

��
� 

��
 �

��
D

�'
��

 
�&

��
!�

/�
��

�
� 

(C
�)

 

�
�!

�$
��

� 
!�

'�
��

� 
� 

 
!�

��
��

��
� 

��
 �

��
G

�!
��

� 


9

4?
B

?
�

<
#

: 
�


��
��

��
� 

��
!�

$
��

� 
��

 
�&

��
!�

/�
��

�
� 

� 
 

��
!�

$
��

� 
!�

'�
��

� 
� 

!�
��

��
��

� 
��

 �
��

G
�!

��
� 

(C
�)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
  

���� G��� (�$�����, &�(��, ��	, 
�������
�) 

0,00 xa  
 

B������ 0,00 xa  

<"=4�<�B 
#)�4A4;" *" 
���9�4)? / 
�#A#���9�4)? 

?D�����   (��&�, ���������) 0,00 xa   
B���� 	�D� 0,00 xa   
"������(�� � D���!��� 	�D� 0,00 xa    
)�!�� 0,00 xa    

���D���� 
�&��!� � 
2012. 
������ - 
�
������� 
��!�$��� - 

��!�'� 0,00 xa   ������ � ��(�� 
?����� �
������� ��!�$��� �� ���D�'�� 

�&��!�/����� � 2012. ������ 0,00 xa 
 
 

 
 

 
 

 ��!�$��� !�'���� � !�������� �� 
���G�!��� 

0,00 xa  
 )���� : 00.00.

2012. ������ 

94?B?�<#: ������ �
������� ��!�$��� �� 
�&��!�/����� � ��!�$��� !�'���� � !�������� �� 
���G�!��� 

0,00 xa  
 

  

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, 

��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ 
 ������� 24. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 

<�������:  
1. ?��
��� ��������� ��&�!� ��!��� ����(�� ������� � �
�������� �&��!���� ��!�$����� �� ���D�'�� 

�&��!�/����� � ��!�$����� !�'����/!�������� �� ���G�!��� � 2012. ������, ����� ���!�
���� � ��
�!��� � 
��(��� ���!���!��� ��!(���C ��������&�, 	�'� ���D�(�� �� �!�C ��������&� � ������� �!�&� ������. 

2. #	����!� ���D�$�� (��� ����������� ��
����: �������/��!�, 	�$��/!��, 
�!���, !�'��� � !�������. 
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��� / ���              
������� � ��� / ����! ���!��� 
���  
"����� ���	�!�
�$�� / �&���$�� ���!��� 
���  

#�$����  
��
����  
)����     2 0 1 2  

*"+��49 
 �� ��������& � �����!���� ��������
�� �$����� � 2012. ������  

���� ���!���!��� ���!� �� ����������� �����������&�
� �� �����!���� ��������
�� �$����� (���
�������� 
�&�����, !&�$��(��� I�	��!� (NPK, KAN, UREA) � C���&���C ��$�����C �������!�) �� ����!� �������� ������I��� 
�����!���� ��������
�� �$����� � ����	
��� �����& � ������� �� 2011. �� 2016. ������, ��� ����� ������&�
��� � 
���!�(��� ����!����$'� ���&�!D�&�� �� ���, � &���� 2011. ������, �� �	����!�� ���D�$�� ��&� &� ������� � �������� 
��D����!�����C ���������!�, ����&�� ������ ��!�$��� ��� ��������
��� �$������ ��: 

(C�) 
�!���:         (C�)

<�������: ������
�� ������ �&��!��� ��!�$��� �� 2 C� �� ��&!�$� 50% �� ������ �	����!� ��!�$��� � ��� 

?� *�C�&�! ���
�G�� ������: __________(�
�!���:__________________) �����
��C ��(��� (��&�(��) ��� ����� � 
������ ����$���& ��
�(��� �����������&�
� �� �D���'�� ���!����: 

9���� �����������&�
� ?���$��� ��
�(��� � �� �
� 
������  
)��
������� �&��� �$����� (��) 
������
�� I�	��!� �� ����!�� I�	���� (��) 
������
�� I�	��!� �� ���C���� ��&�!�  (��) 
+���&��� ��$����� ������!� (��)                                                  (
)  

 
)����     2 0 1 2  ������ ���������� ��C�&�!�: 

 

������ ���
�G��� �
�G	����� ��&� &� �������� ��C�&�!: *�C�&�! ��&� �����	�� �!&���!���! 

  
 
 
 
 

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 25. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

#��"=?< ��4���4 *" ��#�*9#);? +4A)4 � A4B#9��#� � "�#�"��=<#� ��A" 
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<�������:  
1. ?��
��� �������
�� ��C�&�!� ��!��� ����(�� ������� � ����&���� �&��!���� ��!�$����� ��� ��������
��� 

�$������ � &�����& �&��!� 2011. ������, ����� ���!�
���� � ��
�!��� � ��(��� ���!���!��� ��!(���C 
��������&� 	�'� ���D�(�� �� �!�C ��������&� � ������� �!�&� ������. 

2. #	����!� ���D�$�� (��� ����������� ��
����: �������/��!�, 	�$��/!��, 
�!���, !�'��� � !�������. 
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#!
�$'��� 
��� 

)����: __________ 

 
 
 

             �. �. 
������ 

 

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 26. 

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

#��"=?< ��4���4 *" ��#�*9#);? �4�4<" �#A#���9�4)<#� ��A" 
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  #!
�$'��� 
��� 

 �.�.    

     

)����:     ������ 
  

�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	,  

��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ 

#!� !����&� �	����� !�G� ��: 
15.02.2012. ���. ������� 27.  

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
  

��� / ���              
������� � ��� / ����! ���!��� 
���  
"����� ���	�!�
�$�� / �&���$�� ���!��� 
���  

#�$����  
��
����  
)����     2 0 1 2  

 
#��"=?< 

��4���4 *" �"")<�=B? ��#�*9#);? 

 
����� 

	�. 
 

��D�� !���� 
 

���� 
���& 

�����!�����C 
������� 

���& 
�������C 
������� 

�����&�� 
��&��� 

������� 
(B�/���.) 

?����� 
�����  
(5 · 6) 
(B�) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

(...)       
  ?B?�<#:     

 
                                     ��(�� � ������ �!
�$'���� 
���, 

    �.�.                      ��������� �����&� 
 
        _____________________________ 
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�	
����� ��
�� 

 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 28.  

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

 
�4>�%�B">��" B#��<�B" �#)��>"�" *" )?9"< �# �"<B"�" 

<���! 	����:  

#�$����:  
N��� ��(�� 
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                                                                                                             �. �. 
                                                                                             ______________________________                                                                            

                                                                                   ������ 
 

�	
����� ��
�� 

 

������������ 
���
����	�	, ��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ ������� 29.  

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

�4>�%�B">��" B#��<�B" �#)��>"�" *" P4Q4�<? �4�? �# �"<B"�" 

<���! 	����:  

#�$����:  
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                                                                                             #!
�$'��� 
��� 

�. �. 
                                                                                                           ______________________________    

                                                                                                   ������ 
)����: _________________ 
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�	
����� 

��
�� 
 

������������ 
���
����	�	,  

��������� � ����
����	�	 

��	����� �� ������� 
������ 
 ������� 30.  

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
��� / ���              

������� � ��� / ����! ���!��� 
���  
"����� ���	�!�
�$�� / �&���$�� ���!��� 
���  

#�$����  
��
����  
)����     2 0 1 2  

 
��#��"� ")"��">��4 �#�#�4Q�+ ��� �*��");4 <#9�+ #��4B"�" *": 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(9���� ������
��� �
�����) 

"����� ����������� �
� ��!������I���� �	&����: ____________________________________________________________ 
 

B����� ���� ��!������&� (!�
�(��� �	&����, �	�� �����!����, !���� ��!�����C ����!�...): 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

B����� ���� ��������!� (�����!����, !�
�(��� ���&���, 	��& (
���!� ����'����!�/�����
���C, ��������������... ): 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

�
������� ����!����� (����!�, ������&�
�� �
�����...): ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

#(���!��� �������� �&��� � ��!�'��� �����!���� � ��	�D$��� ��
�!� G�!��� �� ��������!�: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 #!
�$'��� 
��� 
   
�. �. 

 

                    ������ 
 

 
 

�	
����� 

��
�� 
 

����������!� ��D����!����,  
$������!� � !������!���� 

"�����&� �� ������� �
�'��� 
 ������� 31.  

��� ����	
��� ����� 1, 78000 ���� ����, ��
. 051/338-732, ���� 051/338-866, e-mail: mps@mps.vladars.net 
��� / ���              

������� � ��� / ����! ���!��� 
���  
"����� ���	�!�
�$�� / �&���$�� ���!��� 
���  

#�$����  
��
����  
)����     2 0 1 2  

 
 

��!&�$��& � ���&������ ����$�� �������!� ����$�� ����
��� ���!�&� 
������ � ����$���� ������!��� ����$�� ����
��� ���!�&� 
B����� ��!&�$��& � ���
�����&� ���&����� 
����$���C �������!� ����&�D���C �� 
����$�� ����
��� ���!�&�  

<�������: ��!&�$��& �� ���
�G� �� �!�& �	����� � �� ���	� �� 	��� 
��G� �� &���� ��������. 
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���& ��(��� / 

����(��� �������&� 

 
?�
��� (�����  

� B�) 

 
%����
�� ��(�� 

(����� � B�) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

����
�� ������ � ���&������ ����$�� 
�������!� – �	�!���� �����!D��� ������  
� �
�'��� (��(��� � ��!��� �
� ����� � 
��
���; ����(��� �������&�) 

   
?����� ����� ����$���C �������!�    

                                                                                                                                   B������� / ����!���� 
���: 
 

                                                                                                       �. �.         ________________________ 
                                                                                                           

 

 
����������&� �������
��C ��&��� ��D����!����� ��C�������&� 

��&� '� �� ������!��� ��� �	��(��� ��������&��C �������!� 
�� ��!������&� � ��D����!����� ��C�������&� � 2012. ������ 

���. 
	��& #��� �� B��. >�&��� 

(KM) 
�)9 

% 
>�&���  �� �)9

(KM) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. "����� �� ��G� 3 �-9 ����� ��G� ���. 1.00 950.00 17.00 1,111.50 
2. "����� �� ��G� ����
��� 2 PVC  ���. 1.00 2,550.00 17.00 2,983.50 
3. "����� �� ��G� ����
��� �� �!�� ���. 1.00 2,290.00 17.00 2,679.30 
4. "����� �� ��G� ����
��� INOX ���. 1.00 1,000.00 17.00 1,170.00 
5. "����� �� ��G� ����
��� PVC ���. 1.00 900.00 17.00 1,053.00 
6. "������� 200 
 ���. 1.00 2,400.00 17.00 2,808.00 
7. "������� 330 
 ���. 1.00 2,500.00 17.00 2,925.00 
8. "������� 330 
 �� ���&. 1300 ���. 1.00 3,300.00 17.00 3,861.00 
9. "������� 330 
 �� ���&. 1700 ���. 1.00 3,450.00 17.00 4,036.50 
10. "������� 440 
 ���. 1.00 2,600.00 17.00 3,042.00 
11. "������� 440 
 �� ���&. 1300 ���. 1.00 3,400.00 17.00 3,978.00 
12. "������� 440 
 �� ���&. 1700 ���. 1.00 3,550.00 17.00 4,153.50 
13. "������� !�(��� 1500 
 ���. 1.00 9,900.00 17.00 11,583.00 
14. ����( �!������ �������� 80 ���. 1.00 33,735.00 17.00 39,469.95 
15. ����( &��������� 6 ��
 ���. 1.00 18,900.00 17.00 22,113.00 
16. ����( &��������� 8 ��
 ���. 1.00 19,935.00 17.00 23,323.95 
17. ����(� 3 ���
� ���. 1.00 750.00 17.00 877.50 
18. ����(� 3 ���
� �&�(���  ���. 1.00 1,250.00 17.00 1,462.50 
19. ����(� 4 ���
� ���. 1.00 850.00 17.00 994.50 
20. 9���
��� �������� 1 �  ���. 1.00 2,650.00 17.00 3,100.50 
21. 9���
��� �������� 2 �  ���. 1.00 7,250.00 17.00 8,482.50 
22. 9���
��� �������� &���������  ���. 1.00 2,300.00 17.00 2,691.00 
23. 9���
��� �������� &���������  ���. 1.00 1,550.00 17.00 1,813.50 
24. 9���
��� 
���  ���. 1.00 8,200.00 17.00 9,594.00 
25. 9�(��� 9 ������(� 2.8 / 28 � ���. 1.00 7,300.00 17.00 8,541.00 
26. 9�(��� 9 ������(� 3.0 / 30 � ���. 1.00 7,700.00 17.00 9,009.00 
27. 9�(��� 9 ������(� 3.2 / 32 � ���. 1.00 8,100.00 17.00 9,477.00 
28. 9�(��� 9 ������(� ��$�� 3.2 / 32 � ���. 1.00 8,900.00 17.00 10,413.00 
29. ��������� �����
��� 10 � / 3-20 ���. 1.00 500.00 17.00 585.00 
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1 2 3 4 5 6 7 
30. ��������� �����
��� 12 � / 3-24 ���. 1.00 800.00 17.00 936.00 
31. ��������� �����
��� 6 � / 3-12 ���. 1.00 350.00 17.00 409.50 
32. ��������� �����
��� 8 � / 3-16 ���. 1.00 400.00 17.00 468.00 
33. )������ 4 ���� ���. 1.00 200.00 17.00 234.00 
34. N���� ��&�(��� 2 � / 17 �  ���. 1.00 6,900.00 17.00 8,073.00 
35. N���� ��&�(��� 2.5 � / 21 �  ���. 1.00 9,900.00 17.00 11,583.00 
36. B���
�����( )��-35 ���. 1.00 7,500.00 17.00 8,775.00 
37. B���
�����( �B-900 ���. 1.00 5,900.00 17.00 6,903.00 
38. B���� �� ��G� 20 � INOX ���. 1.00 500.00 17.00 585.00 
39. B���� ����
��� 25 � ���. 1.00 700.00 17.00 819.00 
40. B��	�&� ��
�G�� 80 � ���. 1.00 9,075.00 17.00 10,617.75 
41. B��	�&� ��
�G�� 100 ) ���. 1.00 11,190.00 17.00 13,092.30 
42. B���(��� ��������� ���. 1.00 990.00 17.00 1,158.30 
43. B���(��� ����. 8 B ���. 1.00 3,800.00 17.00 4,446.00 
44. B���(��� ��������� 3 �����  ���. 1.00 3,400.00 17.00 3,978.00 
45. B���(��� ��������� 4 ����� ���. 1.00 4,700.00 17.00 5,499.00 
46. B���(��� ��������� 4 �����  ���. 1.00 4,000.00 17.00 4,680.00 
47. B���(��� ��������� 4 ����� �� ���������� 

���	���� 
���. 1.00 5,100.00 17.00 5,967.00 

48. B���(��� ��������� 5 �����!�  ���. 1.00 4,900.00 17.00 5,733.00 
49. B���
��� �������� 170 ) ���. 1.00 5,200.00 17.00 6,084.00 
50. B���
��� ��������� 135  ���. 1.00 3,475.00 17.00 4,065.75 
51. B���
��� ��������� 165 � ���. 1.00 4,215.00 17.00 4,931.55 
52. B���
��� ��������� 185 � ���. 1.00 5,200.00 17.00 6,084.00 
53. B���
��� ����������, ���
� ����� �
�(� ���. 1.00 2,800.00 17.00 3,276.00 
54. B����( �������� 5 �/C ���. 1.00 4,550.00 17.00 5,323.50 
55. B����( �������� ���������� 6 � ���. 1.00 1,400.00 17.00 1,638.00 
56. B����( �������� ���������� 3,5 � ���. 1.00 950.00 17.00 1,111.50 
57. B�
��!���� ���. 1.00 400.00 17.00 468.00 
58. B�
��!���� 2 ���� ���. 1.00 2,300.00 17.00 2,691.00 
59. B�
��!���� 4 ���� ���. 1.00 4,200.00 17.00 4,914.00 
60. B�
��!���� 4 � x 70 ��	 ��
���!� ���. 1.00 6,900.00 17.00 8,073.00 
61. B�
��!���� �� ������� 6 � �� ��. �� ���&�!� ���. 1.00 10,900.00 17.00 12,753.00 
62. B�
��!���� ��I������  ���. 1.00 2,150.00 17.00 2,515.50 
63. B�
��!���� +� 4 � 70-805 �� ������ ���. 1.00 6,500.00 17.00 7,605.00 
64. B�
��!���� +� 4 � 70-805 �� ��
���!� ���. 1.00 6,900.00 17.00 8,073.00 
65. �&�$���� ��. C���� 500 �� + �� ���. 1.00 3,380.00 17.00 3,954.60 
66. �&�$���� ���(�� C���� 1000 �� ���. 1.00 5,950.00 17.00 6,961.50 
67. �&�$���� ���(�� C���� 230 �� ���. 1.00 2,008.55 17.00 2,350.00 
68. �&�$���� ���(�� C���� 250 �� ���. 1.00 2,650.00 17.00 3,100.50 
69. �&�$���� ���(�� C���� 345 �� ���. 1.00 3,100.00 17.00 3,627.00 
70. �&�$���� ���(�� C���� 50 �� ���. 1.00 250.00 17.00 292.50 
71. �&�$���� ���(�� C���� 500 �� ���. 1.00 3,990.00 17.00 4,668.30 
72. �&�$���� ���(�� C���� 500 �� � ���. 1.00 3,250.00 17.00 3,802.50 
73. ������
��!���� 12,2 B ���. 1.00 4,800.00 17.00 5,616.00 
74. ������
��!���� 186 ����
 ���. 1.00 3,990.00 17.00 4,668.30 
75. ������
��!���� 14 B ���. 1.00 4,900.00 17.00 5,733.00 
76. ������
��!���� 7.5 kW ����
 ���. 1.00 5,100.00 17.00 5,967.00 
77. ��
(�� 160 �� (���'��� ���. 1.00 3,900.00 17.00 4,563.00 
78. ��
(�� 180 �� (���'��� ���. 1.00 4,200.00 17.00 4,914.00 
79. ��
(�� 270 ���. 1.00 7,900.00 17.00 9,243.00 
80. ��
(�� �-190 �� (���'��� ���. 1.00 4,600.00 17.00 5,382.00 
81. ��
(�� �-130 �
���!� ���. 1.00 4,000.00 17.00 4,680.00 
82. ��
(�� 1,60 � ���. 1.00 3,550.00 17.00 4,153.50 
83. ��
(�� 1600 (���'  ���. 1.00 4,300.00 17.00 5,031.00 
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84. ��
(�� 1900 (���'  ���. 1.00 4,600.00 17.00 5,382.00 
85. ��
(�� 280 ���. 1.00 10,900.00 17.00 12,753.00 
86. ��
(�� 60 �� ���. 1.00 700.00 17.00 819.00 
87. ��
(�� �-160 �
���!� ���. 1.00 4,300.00 17.00 5,031.00 
88. ��
(�� ��-1600  ���. 1.00 3,000.00 17.00 3,510.00 
89. ��
(�� ��������� 1,40 � �� ��(. ���. 1.00 2,100.00 17.00 2,457.00 
90. ��
(�� ��������� 1.50 � ���. 1.00 1,990.00 17.00 2,328.30 
91. ��
(�� ��������� 1.80 � ���. 1.00 2,600.00 17.00 3,042.00 
92. <����!�� �� �����
��� 1,70 � ���. 1.00 200.00 17.00 234.00 
93. #!�&�( ��
� 	�
� !�(��� ���. 1.00 17,900.00 17.00 20,943.00 
94. #!�&�( ��
� 	�
� ��$��� ���. 1.00 12,900.00 17.00 15,093.00 
95. ����� !�D�� �� W� 2.8 ���. 1.00 1,400.00 17.00 1,638.00 
96. ����� !�D�� �� W� 3.0 ���. 1.00 1,500.00 17.00 1,755.00 
97. ����� !�D�� �� W� 3.2 ���. 1.00 1,600.00 17.00 1,872.00 
98. �
�� 2.25 � ���. 1.00 1,390.00 17.00 1,626.30 
99. �
�� 2 / 12-14-16 ��$. ��� ���. 1.00 5,800.00 17.00 6,786.00 
100. �
�� 2 / 12-14-16 ����. ��� ���. 1.00 4,700.00 17.00 5,499.00 
101. �
�� 3 / 12-14-16 ����. ��� ���. 1.00 5,400.00 17.00 6,318.00 
102. �
�� 3 / 12-14-16 ��$. ��� ���. 1.00 5,990.00 17.00 7,008.30 
103. �
�� �!�	������ 8 ��
� ���. 1.00 1,000.00 17.00 1,170.00 
104. �
�� &����	����� �	���( ���. 1.00 500.00 17.00 585.00 
105. �
�� �	���( 14 ��
� 9B 3 	�����  ���. 1.00 7,500.00 17.00 8,775.00 
106. �
�� �	���( 3 	����� 12–16 ��
� ���. 1.00 15,900.00 17.00 18,603.00 
107. �
�� �	���( &����	����� / 7,5 kw ���. 1.00 500.00 17.00 585.00 
108. �
�� �	����  ���. 1.00 500.00 17.00 585.00 
109. �
�� �����( ���. 1.00 250.00 17.00 292.50 
110. �
�� ����� 10 ��
� 9B 3 	����� ���. 1.00 2,800.00 17.00 3,276.00 
111. �
�� ����� 12 ��
� 9B 2 	����� ���. 1.00 1,750.00 17.00 2,047.50 
112. �
�� ����� 12 ��
� 9B 3 	����� ���. 1.00 2,990.00 17.00 3,498.30 
113. �
�� ������&��� ���. 1.00 600.00 17.00 702.00 
114. ����� ����  ���. 1.00 650.00 17.00 760.50 
115. ����� ���� �� ����. ����(��� 8 B ���. 1.00 600.00 17.00 702.00 
116. ����� ���� �� ����C���� ����(��� ���. 1.00 650.00 17.00 760.50 
117. ����� ���� �D�� ���. 1.00 750.00 17.00 877.50 
118. �����!�( 10 ������ ���. 1.00 800.00 17.00 936.00 
119. �����!�( 120 ���. 1.00 1,750.00 17.00 2,047.50 
120. �����!�( 7  ���. 1.00 14,995.00 17.00 17,544.15 
121. �����!�( 7 ������ ���. 1.00 700.00 17.00 819.00 
122. �����!�( �� ���I. �� ���&�!� ���. 1.00 2,990.00 17.00 3,498.30 
123. ����(. �����. ���	�
��� 130 � ���. 1.00 3,810.00 17.00 4,457.70 
124. ���!���( ��&��� 220 9 ���. 1.00 2,770.00 17.00 3,240.90 
125. ���!���( ��&��� 350 ���. 1.00 4,640.00 17.00 5,428.80 
126. ����� �� 	�
����� ����� ���. 1.00 16,900.00 17.00 19,773.00 
127. ����� �� ��C� 	�
����� �����  ���. 1.00 15,900.00 17.00 18,603.00 
128. ����� ��
� 	�
����  ���. 1.00 29,900.00 17.00 34,983.00 
129. �����
��� &�������!����� 5 � ���. 1.00 13,900.00 17.00 16,263.00 
130. �����
��� ���������� 3.5 � ���. 1.00 5,900.00 17.00 6,903.00 
131. �����
��� ���������� 2.5 � ���. 1.00 4,200.00 17.00 4,914.00 
132. �����
��� ���������� 3.8 � ���. 1.00 4,300.00 17.00 5,031.00 
133. �����
��� ���������� 4.1 �  ���. 1.00 5,200.00 17.00 6,084.00 
134. �����
��� ���������� &������. 3 � ���. 1.00 6,900.00 17.00 8,073.00 
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135. �����
��� ���������� &������. 4 � ���. 1.00 10,900.00 17.00 12,753.00 
136. �����
��� 80 � ���. 1.00 1,200.00 17.00 1,404.00 
137. �����
��� 200 
 / 65 
/���. ���. 1.00 1,050.00 17.00 1,228.50 
138. �����
��� 330 
 / 65 
/���. ���. 1.00 1,100.00 17.00 1,287.00 
139. �����
��� 440 
 / 65 
/���. ���. 1.00 1,150.00 17.00 1,345.50 
140. �����
��� 440 
 / 105 
/��� ���. 1.00 1,300.00 17.00 1,521.00 
141. �����
��� 600 
 ���. 1.00 1,700.00 17.00 1,989.00 
142. �����
��� 600 
 / 12 � EMERIX ���. 1.00 5,200.00 17.00 6,084.00 
143. ����� �
�� 10 ��
� 9B 2 	����� ���. 1.00 1,600.00 17.00 1,872.00 
144. ����� �
�� 10 ��
� <B 2 	����� ���. 1.00 1,600.00 17.00 1,872.00 
145. ����� �
�� 12 ��
� 9B 2 	����� ���. 1.00 1,750.00 17.00 2,047.50 
146. ����� �
�� 12 ��
� 9B 3 	����� ���. 1.00 2,900.00 17.00 3,393.00 
147. ����� �
�� 12 ��
� <B 2 	����� ���. 1.00 1,750.00 17.00 2,047.50 
148. ����� �
�� 14 ��
� 9B 1 	����� ���. 1.00 1,200.00 17.00 1,404.00 
149. ����� �
�� 14 ��
� 9B 2 	����� ���. 1.00 2,750.00 17.00 3,217.50 
150. ����� �
�� 14 ��
� 9B 3 	����� ���. 1.00 3,900.00 17.00 4,563.00 
151. ������( 400 �� �� ���. �� !�'��� ���. 1.00 700.00 17.00 819.00 
152. ������( 400 
 ���. 1.00 390.00 17.00 456.30 
153. ������( ���. I�	��!� 300 �� PVC ���. 1.00 620.00 17.00 725.40 
154. ������( ���. I�	��!� 400 �� ���. 1.00 500.00 17.00 585.00 
155. ������( ���. I�	��!� 400 �� PVC ���. 1.00 660.00 17.00 772.20 
156. ������( ���. I�	��!� 500 �� PVC ���. 1.00 680.00 17.00 795.60 
157. ������( ���. I�	��!� 500 �� PVC !�(��� ���. 1.00 1,750.00 17.00 2,047.50 
158. ������( ���. I�	��!� 2000 �� !�(��� ���. 1.00 6,500.00 17.00 7,605.00 
159. ������( ���. I�	��!� 400 �� ���. 1.00 2,190.00 17.00 2,562.30 
160. ������( ���. I�	��!� 500 �� !�(��� ���. 1.00 1,480.00 17.00 1,731.60 
161. ������( ���. 1000  ���. 1.00 4,400.00 17.00 5,148.00 
162. ������( ���. 1200  ���. 1.00 4,600.00 17.00 5,382.00 
163. ������( ���. 1500  ���. 1.00 4,800.00 17.00 5,616.00 
164. ������( ���. 300  ���. 1.00 400.00 17.00 468.00 
165. ������( ���. 400  ���. 1.00 410.00 17.00 479.70 
166. ������( ���. 500  ���. 1.00 420.00 17.00 491.40 
167. ������( ���. 800  ���. 1.00 4,200.00 17.00 4,914.00 
168. ������( ��&����� ���&�!� 400 
 ���. 1.00 1,600.00 17.00 1,872.00 
169. �������( ���&���� 6# ���. 1.00 16,900.00 17.00 19,773.00 
170. �������( ���&���� 35� ���. 1.00 10,900.00 17.00 12,753.00 
171. �������( ���&���� 4# ���. 1.00 13,250.00 17.00 15,502.50 
172. �������( ���&���� 80 ���. 1.00 27,900.00 17.00 32,643.00 
173. ����� ������ 1,30 �� �� ����. ����(��� 8 B ���. 1.00 600.00 17.00 702.00 
174. ����� ������ 1.30 �  ���. 1.00 550.00 17.00 643.50 
175. ����� ������ 1.30 � �� ����C��. ����(��� ���. 1.00 550.00 17.00 643.50 
176. ����� �������. 1,45/7,5 Kw ���. 1.00 950.00 17.00 1,111.50 
177. ��������� ��D�(� 2250 ���. 1.00 10,500.00 17.00 12,285.00 
178. ��������� ��D�(� 2500 ���. 1.00 10,900.00 17.00 12,753.00 
179. ��������� ���	�
��� 130 ���. 1.00 3,460.00 17.00 4,048.20 
180. ��������� ���	�
��� 140 � ���. 1.00 3,160.00 17.00 3,697.20 
181. ��������� ���	�
��� 155 ���. 1.00 3,560.00 17.00 4,165.20 
182. ��������� ���	�
��� 155 � ���. 1.00 3,990.00 17.00 4,668.30 
183. ��������� ���	�
��� 160 � ���. 1.00 3,300.00 17.00 3,861.00 
184. ��������� ���	�
��� 180 ���. 1.00 4,210.00 17.00 4,925.70 
185. ��������� ���	�
��� 180 � ���. 1.00 3,990.00 17.00 4,668.30 
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186. ��������� �����
��� 1 � ���. 1.00 2,560.00 17.00 2,995.20 
187. ��������� �����
��� 1,25 � ���. 1.00 2,960.00 17.00 3,463.20 
188. ��������� �����
��� 1,50 	�(�� ���. 1.00 3,210.00 17.00 3,755.70 
189. ��������� �����
��� 1,50 � ���. 1.00 3,160.00 17.00 3,697.20 
190. ��������� �����
��� 1.25 � 
��� ���. 1.00 2,160.00 17.00 2,527.20 
191. ��������� �����
��� 1.45 � 
��� ���. 1.00 2,260.00 17.00 2,644.20 
192. ��������� �����
��� 1.65 � 
��� ���. 1.00 2,510.00 17.00 2,936.70 
193. ��������� �����
��� 2.05 � 
��� ���. 1.00 3,410.00 17.00 3,989.70 
194. ���� ��D�(� )�-2500 ���. 1.00 10,900.00 17.00 12,753.00 
195. ���� ��D�(� 2500 ���. 1.00 12,900.00 17.00 15,093.00 
196. ������
��!���� 1.80 � ���. 1.00 3,810.00 17.00 4,457.70 
197. ������
��!���� 1.6 � ���. 1.00 3,610.00 17.00 4,223.70 
198. ������
��!���� 2.1 � ���. 1.00 4,110.00 17.00 4,808.70 
199. ������
��!���� 2.6 � ���. 1.00 5,110.00 17.00 5,978.70 
200. ���
��� 
���!��� 5 ���� ���. 1.00 5,795.00 17.00 6,780.15 
201. ���
��� ��!��. ��
���� 2 � ���. 1.00 1,600.00 17.00 1,872.00 
202. ���
��� ��!��. ��
���� 4 � ���. 1.00 2,250.00 17.00 2,632.50 
203. ����D�( ��&��� 18# ���. 1.00 2,485.00 17.00 2,907.45 
204. ����D�( ��&��� 200 9 ���. 1.00 2,510.00 17.00 2,936.70 
205. ����D�( ��&��� 230*/B�� ���. 1.00 3,960.00 17.00 4,633.20 
206. ����D�( ��&��� 3.2 �  ���. 1.00 3,200.00 17.00 3,744.00 
207. ����D�( ��&��� 300 ���. 1.00 4,485.00 17.00 5,247.45 
208. ����D�( ��&��� 350 � ���. 1.00 6,500.00 17.00 7,605.00 
209. ����D�( ��&��� ?<>4  ���. 1.00 1,060.00 17.00 1,240.20 
210. ����D�( ��&��� ?<>4 4-� ���. 1.00 900.00 17.00 1,053.00 
211. ���C���� ��������(���  ���. 1.00 3,550.00 17.00 4,153.50 
212. �&�(��� 2 ���� �� $��. ���. ��(�. ���. 1.00 5,990.00 17.00 7,008.30 
213. �&�(��� 4 ���� �� $��. ���. ��(�. ���. 1.00 9,750.00 17.00 11,407.50 
214. �&�(��� G���� 17 � ���. 1.00 5,100.00 17.00 5,967.00 
215. �&�(��� G���� 25 � ���. 1.00 7,200.00 17.00 8,424.00 
216. �&�(��� �� G��� 14 ���� ���. 1.00 3,990.00 17.00 4,668.30 
217. �&�(��� �� G��� 18 ���� ���. 1.00 5,300.00 17.00 6,201.00 
218. �&�(��� �������� 	�� ���I�&� �� ���&�!� ���. 1.00 2,300.00 17.00 2,691.00 
219. �&�(��� �������� �� ���I�&�� �� ���&�!� ���. 1.00 3,200.00 17.00 3,744.00 
220. �&�(��� �������� ���������� 2 ���� ���. 1.00 5,835.00 17.00 6,826.95 
221. �&�(��� �������� �����. 4 ���� ���. 1.00 9,400.00 17.00 10,998.00 
222. �&�(��� ���������� 6 ���� �� ��. �� ���&�!� ���. 1.00 17,900.00 17.00 20,943.00 
223. �&�(��� ���������� 4 � 	�� ���I�&� �� ���&�!� ���. 1.00 11,100.00 17.00 12,987.00 
224. �&�(��� ���������� 4 � �� ���I�&�� �� ���&�!� ���. 1.00 13,100.00 17.00 15,327.00 
225. �&�(��� �������� ���������� 4 ���� ���. 1.00 8,900.00 17.00 10,413.00 
226. �&�(��� �������� ���������� 2 ���� ���. 1.00 5,800.00 17.00 6,786.00 
227. �&�(��� �������� ���������� 4 �  ���. 1.00 13,100.00 17.00 15,327.00 
228. �&�(��� �������� ���������� 6 � �� ���I�&�� �� 

��o&�!� 
���. 1.00 17,900.00 17.00 20,943.00 

229. &��!�������( 2.1 � ���. 1.00 2,600.00 17.00 3,042.00 
230. &��!�������( 2.1-2 ����� ���. 1.00 1,900.00 17.00 2,223.00 
231. &��!�������( 2.1 �  ���. 1.00 1,750.00 17.00 2,047.50 
232. &��!�������( 2.5 � ���. 1.00 3,100.00 17.00 3,627.00 
233. &��!�������( 2.9 � ���. 1.00 3,200.00 17.00 3,744.00 
234. &��!�������( 3.3 � ���. 1.00 3,800.00 17.00 4,446.00 
235. &��!�������( 5< / �-200 ���. 1.00 4,200.00 17.00 4,914.00 
236. &��!�������( 80 5 < �-180 ���. 1.00 2,700.00 17.00 3,159.00 
237. ������(� 20 �����!�  ���. 1.00 2,800.00 17.00 3,276.00 
238. ������(� 20 �����!� ����	��� ���. 1.00 1,850.00 17.00 2,164.50 
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1 2 3 4 5 6 7 
239. ������(� 24 �����  ���. 1.00 3,300.00 17.00 3,861.00 
240. ������(� 24 ����� ����	��� ���. 1.00 2,050.00 17.00 2,398.50 
241. ������(� 28 �����!� ���. 1.00 4,100.00 17.00 4,797.00 
242. ������(� V ��$��� 2.5 / 28 � ���. 1.00 4,300.00 17.00 5,031.00 
243. ������(� V ��$��� 2.8 / 28 � ���. 1.00 4,500.00 17.00 5,265.00 
244. ������(� V ��$��� 2.9 / 32 � ���. 1.00 4,700.00 17.00 5,499.00 
245. ������(� !�(��� 3 � / 30 � / �� 560 ���. 1.00 6,500.00 17.00 7,605.00 
246. ������(� ��$��� 2.4 / 28 � / �� 510 ���. 1.00 3,100.00 17.00 3,627.00 
247. ������(� ��$��� 2.7 / 32 � / �� 510 ���. 1.00 3,300.00 17.00 3,861.00 
248. ������(� ��$��� 32 ����� ���. 1.00 5,900.00 17.00 6,903.00 
249. ������(� ��$��� 33 ����� ���. 1.00 9,200.00 17.00 10,764.00 
250. ������(� ��$��� 34 ����� ���. 1.00 6,990.00 17.00 8,178.30 
251. ������(� ��$��� 24 � / 2.2 � / �� 510 ���. 1.00 2,550.00 17.00 2,983.50 
252. ������(� ��$��� 24 � / 2.2 � / �� 560 ���. 1.00 3,350.00 17.00 3,919.50 
253. ������(� ��$��� 28 � / 2.6 � / �� 510 ���. 1.00 2,950.00 17.00 3,451.50 
254. ������(� ��$��� 28 � / 2.6 � / �� 560 ���. 1.00 3,990.00 17.00 4,668.30 
255. ����� �� ��!��. �� 63 �� / 170 � ���. 1.00 10,900.00 17.00 12,753.00 
256. ����� �� ��!��. �� 75 �� / 250 � ���. 1.00 16,100.00 17.00 18,837.00 
257. ����� �� ��!��. �� 75 �� / 360 � ���. 1.00 15,500.00 17.00 18,135.00 
258. ����. 	�(�� ����
��� ���. 1.00 1,600.00 17.00 1,872.00 
259. ������� 117 B 4 C 4 ���. 1.00 73,500.00 17.00 85,995.00 
260. ������� 136 B 4 C 4 ���. 1.00 78,600.00 17.00 91,962.00 
261. ������� 65 B 4 C 2 ���. 1.00 43,900.00 17.00 51,363.00 
262. ������� 65 B 4 C 4 ���. 1.00 46,500.00 17.00 54,405.00 
263. ������� 76 B 4 C 2 ���. 1.00 44,900.00 17.00 52,533.00 
264. ������� 76 B 4 C 4 ���. 1.00 49,500.00 17.00 57,915.00 
265. ������� 89 B 4 C 4 ���. 1.00 53,900.00 17.00 63,063.00 
266. ������� 89 B 4 C 4 ������ C�����
��� ���. 1.00 59,900.00 17.00 70,083.00 
267. ������� !�'�����-!������������ 50 B ���. 1.00 38,900.00 17.00 45,513.00 
268. ������� !�'�����-!������������ 56 B ���. 1.00 49,900.00 17.00 58,383.00 
269. ������� !�'�����-!������������ 80 B ���. 1.00 45,900.00 17.00 53,703.00 
270. B���
��� ���������� ����� �� !�'����!� ���. 1.00 1,500.00 17.00 1,755.00 
271. B���
��� ���������� ����� ���. 1.00 1,700.00 17.00 1,989.00 
272. �����
��� ���������� 5 � ���. 1.00 7,500.00 17.00 8,775.00 
273. �����
��� ���������� 4 �  ���. 1.00 4,500.00 17.00 5,265.00 
274. ����������� �� ������� 6 � ���. 1.00 1,000.00 17.00 1,170.00 
275. ����������� �� ������� 7 � ���. 1.00 1,200.00 17.00 1,404.00 
276. ����������� �� ������� 8 � ���. 1.00 1,300.00 17.00 1,521.00 
277. ����������� �� ������� 9 � ���. 1.00 1,500.00 17.00 1,755.00 
278. ����������� ��G�� ��-100 / 6� ���. 1.00 1,700.00 17.00 1,989.00 
279. ����������� ���!����
�� 8 � ���. 1.00 2,300.00 17.00 2,691.00 
280. ?��I�& �� ���&�!� ��&�(��� 2 ���� ���. 1.00 1,050.00 17.00 1,228.50 
281. ?��I�& �� ���&�!� �� ��&�(��� 4 ���� ���. 1.00 2,100.00 17.00 2,457.00 
282. ?��I�& �� �!��'�!��� 1 � ���. 1.00 350.00 17.00 409.50 
283. ?��!���!�( ���&���� ���. 1.00 5,100.00 17.00 5,967.00 
284. ?��!���!�( ����������  ���. 1.00 5,900.00 17.00 6,903.00 
285. %���� 140 �� ���. 1.00 3,210.00 17.00 3,755.70 
286. %���� �� ������
��!���� 7.5 kW / 80 �� ���. 1.00 800.00 17.00 936.00 
287. %���� ��������� 75 ��  ���. 1.00 850.00 17.00 994.50 
288. %���� ��������� 1.4 � ���. 1.00 2,960.00 17.00 3,463.20 
289. %���� ��������� 60 ��  ���. 1.00 750.00 17.00 877.50 
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На осно ву чла на 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), чла на 28. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11) и чла на 28. став
1. Уред бе о на че ли ма за уну тра шњу ор га ни за ци ју и си сте ма ти за -
ци ју рад них мје ста у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09 и
105/11), а у скла ду са чла ном 9. Уред бе о ка те го ри ја ма и зва њи ма
др жав них слу жбе ни ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 18/09, 131/10 и 9/11) и чла ном 10. Уред бе о рад ним мје сти ма
на мје ште ни ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09,
131/10 и 9/11), ми ни стар упра ве и ло кал не са мо у пра ве, уз са гла -
сност Вла де Ре пу бли ке Срп ске,  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И 

СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ МЈЕ СТА У 

МИ НИ СТАР СТВУ УПРAВЕ И ЛО КАЛ НЕ 

СА МО У ПРА ВЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком у Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо -
упра ве (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) уре ђу ју се:

a) уну тра шња ор га ни за ци ја (ор га ни за ци о не је ди ни це, њи хов
дје ло круг и ме ђу соб ни од но си),

б) си сте ма ти за ци ја рад них мје ста (уку пан број рад них мје ста
др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка; на зи ви рад них мје ста,
опи си по сло ва рад них мје ста са ка те го ри ја ма и зва њи ма за др жав -
не слу жбе ни ке, од но сно рад ним мје сти ма на мје ште ни ка; по тре бан

број др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка за сва ко рад но мје сто
и по себ ни усло ви за за сни ва ње рад ног од но са и

в) ор га ни за ци о ни ди ја грам Ми ни стар ства (ше мат ски при каз
од но са из ме ђу основ них и основ них са уну тра шњим ор га ни за ци -
о ним је ди ни ца ма).

Члан 2.

Уну тра шња ор га ни за ци ја Ми ни стар ства и на чин ра да уре ђу ју
се та ко да се обез бије ди за ко ни то, ра ци о нал но, струч но, бла го вре -
ме но, ефи ка сно и јав но оба вља ње по сло ва Ми ни стар ства.

II - УНУ ТРА ШЊА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА, ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НЕ 
ЈЕ ДИ НИ ЦЕ И ДЈЕ ЛО КРУГ РА ДА

Члан 3.

(1) Дје ло круг ра да Ми ни стар ства утвр ђен је За ко ном о ре пу -
блич кој упра ви.

(2) За оба вља ње по сло ва из де ло кру га ра да Ми ни стар ства
обра зу ју се сље де ће ор га ни за ци о не је ди ни це:

а) основ не ор га ни за ци о не је ди ни це

1. Ре сор упра ве,

2. Ре сор ло кал не са мо у пра ве;

б) по себ не ор га ни за ци о не је ди ни це

1. Ка би нет ми ни стра,

2. Се кре та ри јат Ми ни стар ства;

в) уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це

1. одје ље ња.

Члан 4.

У Ре со ру упра ве обра зу ју се као уну тра шње ор га ни за ци о не је -
ди ни це:

а) Управ на ин спек ци ја,
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1 2 3 4 5 6 7 
290. %���� ���G�� �� ����(��� 8 B ���. 1.00 1,300.00 17.00 1,521.00 
291. %���� ���������� �115 ���. 1.00 2,190.00 17.00 2,562.30 
292. %���� ���������� 20-135 ���. 1.00 2,100.00 17.00 2,457.00 
293. %���� ���������� 20-150 ���. 1.00 2,190.00 17.00 2,562.30 
294. %���� ���������� 20-170 ���. 1.00 2,300.00 17.00 2,691.00 
295. %���� ���������� 20-200 ���. 1.00 2,550.00 17.00 2,983.50 
296. %���� ���������� 20-100 ���. 1.00 1,850.00 17.00 2,164.50 
297. %���� ���������� 20-120 ���. 1.00 2,050.00 17.00 2,398.50 
298. %���� ���������� 20-185 ���. 1.00 2,450.00 17.00 2,866.50 
299. %���� ���������� 30-200 ���. 1.00 3,250.00 17.00 3,802.50 
300. %���� ���������� 30-230 ���. 1.00 3,550.00 17.00 4,153.50 
301. %���� ���������� 30-80 ���. 1.00 3,050.00 17.00 3,568.50 
302. %���� ���������� 30-140 ���. 1.00 2,700.00 17.00 3,159.00 
303. %���� ���������� 30-160 ���. 1.00 2,800.00 17.00 3,276.00 
304. %���� ���������� W 125 ���. 1.00 2,490.00 17.00 2,913.30 
305. %���� ���������� W 145 ���. 1.00 2,590.00 17.00 3,030.30 
306. %���� ���������� " 140 ���. 1.00 3,150.00 17.00 3,685.50 
307. %���� ���������� 4 160 ���. 1.00 3,660.00 17.00 4,282.20 
308. %���� ���������� � 125 ���. 1.00 2,250.00 17.00 2,632.50 
309. %���� ���������� + 205 ���. 1.00 3,990.00 17.00 4,668.30 
310. >������� �� ����� 14000 
  ���. 1.00 39,500.00 17.00 46,215.00 
311. >������� �� ����� 1700 
 ���. 1.00 5,800.00 17.00 6,786.00 
312. >������� �� ����� 2200 
 ���. 1.00 6,000.00 17.00 7,020.00 
313. >������� �� ����� 2400 
 ���. 1.00 5,200.00 17.00 6,084.00 
314. >������� �� ����� 2700 � ���. 1.00 6,200.00 17.00 7,254.00 
315. >������� �� ����� 3200 � ���. 1.00 6,500.00 17.00 7,605.00 
316. >������� �� ����� 3200 � 1 ��
�� ���. 1.00 5,300.00 17.00 6,201.00 
317. >������� �� ����� 5300  ���. 1.00 13,900.00 17.00 16,263.00 

 



б) Одје ље ње за др жа вљан ство и гра ђан ска ста ња,

в) Одје ље ње за ре фор му јав не упра ве и нор ма тив не по сло ве.

Члан 5.

У Ре со ру ло кал не са мо у пра ве обра зу ју се као уну тра шње ор -
га ни за ци о не је ди ни це:

а) Одје ље ње за пра ће ње раз во ја и им пле мен та ци је стра те ги је
раз во ја је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,

б) Одје ље ње за скуп штин ски си стем, по ли тич ке ор га ни за ци је,
удру же ња гра ђа на и фон да ци је и пи та ња на ци о нал них ма њи на и
ре ги стре.

Члан 6.

У Се кре та ри ја ту Ми ни стар ства као уну тра шња ор га ни за ци о -
на је ди ни ца ор га ни зу је се Одје ље ње за кан це ла риј ско по сло ва ње.

Члан 7.

Ре сор упра ве оба вља управ не и дру ге струч не по сло ве ко ји се
од но се на: си стем и ор га ни за ци ју ре пу блич ке упра ве, из ра ду за -
кон ских и под за кон ских ака та из над ле жно сти Ре со ра, да ва ње ми -
шље ња о ускла ђе но сти ака та о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте -
ма ти за ци ји рад них мје ста ор га на упра ве са за ко ном и дру гим про -
пи си ма, из вр ша ва ње за ко на и дру гих про пи са, са ста вља ње под не -
са ка у суд ским и дру гим по ступ ци ма, из ра да при је дло га за рје ша -
ва ње су ко ба над ле жно сти из ме ђу ор га на упра ве, из ме ђу ор га на
упра ве и но си лаца јав них овлашће ња и из ме ђу но си лаца јав них
овлашће ња, спре ча ва ње су ко ба ин те ре са у ор га ни ма вла сти Ре пу -
бли ке Срп ске, управ ни и ин спек циј ски над зор, по сло ви др жа -
вљан ства, лич на ста ња гра ђа на, струч но уса вр ша ва ње и струч не
ис пи те ма ти ча ра, по сло ве ко ор ди на ци је ре фор ме јав не упра ве, др -
жав не сим бо ле, ре пу блич ке пра зни ке, си стем јав них слу жби, пла -
те за по сле них у ор га ни ма ре пу блич ке упра ве, пра ће ње оба ве за за
мо ни то ринг про јек та ли бе ра ли за ци је ви зног ре жи ма и сту диј ско-
ана ли тич ке по сло ве.

Члан 8.

Управ на ин спек ци ја, као уну тра шња ор га ни за ци о на је ди ни ца
са ста ту сом одје ље ња у Ре со ру упра ве, вр ши ин спек циј ски над зор
над при мје ном за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та о ре пу -
блич кој упра ви и ло кал ној са мо у пра ви, управ ном по ступ ку, рад -
ним од но си ма, кан це ла риј ском по сло ва њу, као и над при мје ном
про пи са ко ји су по себ ним за ко ном ста вље ни у над ле жност управ -
не ин спек ци је у ор га ни ма ре пу блич ке упра ве и је ди ни ца ма ло кал -
не са мо у пра ве, слу жба ма Пред сјед ни ка Ре пу бли ке, На род не скуп -
шти не Ре пу бли ке Срп ске, Ви је ћа на ро да Ре пу бли ке Срп ске, Вла де
и слу жба ма Вла де, слу жби Устав ног су да Ре пу бли ке Срп ске, су до -
ви ма, јав ним ту жи ла штви ма, пра во бра ни ла штви ма и ка зне но-по -
прав ним уста но ва ма. Вр ши над зор над при мје ном про пи са у
управ ном по ступ ку и кан це ла риј ском по сло ва њу у јав ним пред у -
зе ћи ма, јав ним уста но ва ма и дру гим ор га ни за ци ја ма ко ји вр ше
јав на овлашће ња, као и над ускла ђе но шћу уну тра шње ор га ни за -
ци је са за ко ном и дру гим про пи си ма, те по сту па по под не се ним
при го во ри ма и при ту жба ма на рад ре пу блич ких ор га на упра ве и
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Члан 9.

Одје ље ње за др жа вљан ство и гра ђан ска ста ња, као уну тра -
шња ор га ни за ци о на је ди ни ца у Ре со ру упра ве, оба вља управ не и
дру ге струч не по сло ве ко ји се од но се на рје ша ва ње за хтје ва за
сти ца ње др жа вљан ства Бо сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ке Срп ске
по осно ву за ко на и уго во ра о двој ном др жа вљан ству и во ђе ње
ееви ден ци је о истом, са рад њу са ор га ни ма упра ве на ни воу БиХ и
Ре пу бли ке Срп ске, као и са је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве ра ди
пра вил ног спрово ђе ња про пи са о др жа вљан ству и про пи са о ма -
тич ним књи га ма, да ва ње струч них ми шље ња ко ја се од но се на
упис у ма тич не књи ге, оба вља по сло ве ко ји се од но се на по ла га -
ње по себ них струч них ис пи та за ма ти ча ре и ор га ни зу је по ла га ње
ис пи та, са чи ња ва про грам и ор га ни зу је струч но уса вр ша ва ње ма -
ти ча ра, по сло ве управ ног над зо ра и пра ће ње оба ве за за мо ни то -
ринг про јек та ли бе ра ли за ци је ви зног ре жи ма, оба вља по сло ве из -
ра де на цр та ака та у дру го сте пе ном по ступ ку, као и дру ге по сло ве
из над ле жно сти Ре со ра упра ве.

Члан 10.

Одје ље ње за ре фор му јав не упра ве и нор ма тив не по сло ве, као
уну тра шња ор га ни за ци о на је ди ни ца у Ре со ру упра ве, оба вља по -
сло ве ко ор ди на ци је са ор га ни ма Вла де Ре пу бли ке Срп ске ра ди
пра ће ња ре а ли за ци је Стра те ги је за ре фор му јав не упра ве у БиХ и
ре ви ди ра ног Ак ци о ног пла на 1, као и ко ор ди на ци ју ак тив но сти
око из ра де и ре а ли за ци је Ак ци о ног пла на 2, вр ши ко ор ди на ци ју
ак тив но сти свих пред став ни ка у спровед бе ним струк ту ра ма за ре -
фор му јав не упра ве из Ре пу бли ке Срп ске, оба вља са рад њу са Кан -
це ла ри јом ко ор ди на то ра за ре фор му јав не упра ве у БиХ у ци љу
ко ор ди ни са ног и функ ци о нал ног уче шћа и рав но мјер не за сту пље -
но сти Ре пу бли ке Срп ске у про це су ре фор ме јав не упра ве, пра ти

из вр ше ња оба ве за Вла де Ре пу бли ке Срп ске и ње них ор га на у про -
це су ре фор ме јав не упра ве у БиХ, уче ству је у ра ду рад них ти је ла
у ве зи са ре фор мом јав не упра ве, уче ству је у из ра ди при је дло га
обу ка из обла сти ре фор ме јав не упра ве, уче ству је у при пре ми
извје шта ја о на прет ку ре фор ме јав не упра ве кроз при ку пља ње и
до ста вља ње по да та ка, те вр ши при пре ме за под но ше ње истог на
раз ма тра ње Вла ди Ре пу бли ке Срп ске. Та ко ђе, ко ор ди ни ше ак тив -
но сти ве за не за из ра ду про је ка та ор га на и ин сти ту ци ја из Ре пу -
бли ке Срп ске ко ји се од но се на ре фор му јав не упра ве и пра ти њи -
хо ву ре а ли за ци ју, пра ти ак тив но сти ве за не за под но ше ње, усва ја -
ње и ре а ли за ци ју про је ка та из обла сти ре фор ме јав не упра ве ко је
спрово де дру ги ни вои јав не упра ве у БиХ, те о истом бла го вре ме -
но под но си из вје шта је над ле жним ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма у
Ре пу бли ци Срп ској. У са рад њи са ко ор ди на то ром за ре фор му јав -
не упра ве Ре пу бли ке Срп ске и ре сор ним ми ни стром пред ла же мје -
ре за уна пре ђе ње, до но ше ње и спро во ђе ње по ли ти ке ве за не за ре -
фор му јав не упра ве, пра ти еко ном ске и дру ге ефек те у про це су ре -
фор ме јав не упра ве и о ис ти ма, по сред ством ко ор ди на то ра за ре -
фор му јав не упра ве Ре пу бли ке Срп ске и ре сор ног ми ни стра, из вје -
шта ва Вла ду Ре пу бли ке Срп ске. Та ко ђе, оба вља по сло ве из ра де
за кон ских и под за кон ских ака та из над ле жно сти Ре со ра; при пре ма
на цр те ми шље ња о ускла ђе но сти ака та о уну тра шњој ор га ни за ци -
ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста ор га на упра ве са за ко ном и
дру гим про пи си ма; из ра ђу је ана ли тич ко-ин фор ма тив не ма те ри ја -
ле о ста њу у од ре ђе ним обла сти ма из над ле жно сти Ре со ра, оба вља
по сло ве спрово ђе ња и пра ће ња про је ка та у обла сти ре фор ме јав не
упра ве; као и дру ге по сло ве у скла ду са над ле жно сти ма Ре со ра.

Члан 11.

Ре сор ло кал не са мо у пра ве оба вља управ не и дру ге струч не
по сло ве ко ји се од но се на: из ра ду за кон ских и под за кон ских ака та
из над ле жно сти Ре со ра; из ра ђу је из вје шта је о из вр ше њу по ли ти ка
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за прет ход ну го ди ну, о до не се ним
од лу ка ма из над ле жно сти скуп шти на је ди ни ца ло кал не са мо у пра -
ве, о об у ста вља њу од из вр ше ња од лу ка њи хо вих скуп шти на, о из -
вр ше њу за ко на, дру гих про пи са и ме ђу на род них уго во ра у скла ду
са Уста вом Ре пу бли ке Срп ске и Уста вом Бо сне и Хер це го ви не, а
на осно ву по да та ка до би је них из из вје шта ја на чел ни ка је ди ни ца
ло кал не са мо у пра ве; вр ши ад ми ни стра тив ни над зор над ра дом је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и за ко ни то шћу ака та; оба вља по сло ве
ве за не за: из ја шња ва ње гра ђа на, скуп штин ски си стем, по ли тич ко-
те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју Ре пу бли ке Срп ске, во ђе ње ре ги стра
на се ље них мје ста у Ре пу бли ци Срп ској, из бор ни си стем, за шти ту
на зи ва Ре пу бли ке Срп ске, при мје ну За ко на о пе ча ту, ор га ни за ци ју
и уса вр ша ва ње по ли тич ко-те ри то ри јал ног и из бор ног си сте ма Ре -
пу бли ке, пра ва на ци о нал них ма њи на, по сло ве спро во ђе ња про пи -
са ко ји се од но се на ло кал ну са мо у пра ву, при мје ну про пи са ко ји -
ма се уре ђу је функ ци о ни са ње пред у зе ћа и слу жби чи ји је осни вач
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и дру гих про пи са, те обу ку и струч -
но уса вр ша ва ње за по сле них у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.
Вр ши сту диј ско-ана ли тич ке и ста ти стич ко-еви ден ци о не по сло ве
ве за не за је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, по ли тич ке ор га ни за ци је,
дру штве не ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на.

Члан 12.

Одје ље ње за пра ће ње раз во ја и им пле мен та ци је стра те ги је
раз во ја је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, као уну тра шња ор га ни за ци -
о на је ди ни ца у окви ру Ре со ра ло кал не са мо у пра ве, оба вља управ -
не и дру ге струч не по сло ве ко ји се од но се на: сту диј ско-ана ли тич -
ке по сло ве у обла сти ло кал не са мо у пра ве, из ра ду на цр та за кон -
ских и под за кон ских ака та из обла сти ло кал не са мо у пра ве и те ри -
то ри јал не ор га ни за ци је, из ра ду на цр та из вје шта ја о из вр ше њу оп -
штин ске по ли ти ке за прет ход ну го ди ну; спро во ди ад ми ни стра тив -
ни над зор над од лу ка ма ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве; вр -
ши ко ор ди на ци ју ре а ли за ци је про је ка та из обла сти раз во ја ло кал -
не са мо у пра ве; пра ти оства ри ва ње са рад ње са до ма ћим и ме ђу на -
род ним ор га ни за ци ја ма; оба вља по сло ве ко ји се од но се на ре а ли -
за ци ју и им пле мен та ци ју Стра те ги је раз во ја ло кал не са мо у пра ве,
пра ти ре а ли за ци ју и вр ши ажу ри ра ње оквир ног Ак ци о ног пла на,
при пре ма из вје шта је о пра ће њу оства ри ва ња Стра те ги је ко ји
разма трају Са вјет за ре фор му ло кал не са мо у пра ве и Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, ко ор ди ни ра ак тив но сти на ре а ли за ци ји Стра те ги је
обу ке у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве и Стра те ги је обу ке за за -
по сле не у је ди ни ци ма ло кал не са мо у пра ве, ак тив но сти ве за не за
ре а ли за ци ју стра те шких и опе ра тив них ци ље ва, вр ши ана ли зу по -
тре ба за обу ком и ускла ђи ва ње при о ри те та за обу ку, ини ци ра ње
из ра де и уса гла ша ва ња пла но ва обу ке и њи хо во спро во ђе ње, пред -
ла га ње рје ше ња у по гле ду кон тро ле и обез бје ђе ња ква ли те та обу -
ке, про мо ви са ње стал ног раз во ја си сте ма обу ке, пру жа ње струч не
и ад ми ни стра тив не по др шке Ко ми си ји за обу ку и опе ра тив но
упра вља обу ком, оба вља и дру ге по сло ве из над ле жно сти Ре со ра
ло кал не са мо у пра ве.

Члан 13.

Одје ље ње за скуп штин ски си стем, по ли тич ке ор га ни за ци је,
удру же ња гра ђа на и фон да ци је и пи та ња на ци о нал них ма њи на и
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ре ги стре оба вља по сло ве ко ји се од но се на: скуп штин ски и из бор -
ни си стем, из ја шња ва ње гра ђа на, удру же ња гра ђа на, фон да ци ја,
област за шти те пра ва на ци о нал них ма њи на; оба вља по сло ве во ђе -
ња и ажу ри ра ња ре ги стра фон да ци ја и удру же ња гра ђа на, као и
ре ги стра на се ље них мје ста и оста лих ре ги ста ра са из ра дом ба за
по да та ка из над ле жно сти Ре со ра, при пре ма на цр те за кон ских и
под за кон ских ака та, ко ор ди ни ра по сло ве ве за не за сти ца ње и пре -
ста нак ста ту са удру же ња од јав ног ин те ре са.

Члан 14.

Ка би нет ми ни стра оба вља ад ми ни стра тив не, са вје то дав не,
про то ко лар не, ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве и по сло ве зна -
чај не за рад ми ни стра, као што су: ад ми ни стра тив ни и про то ко -
лар ни по сло ви за ми ни стра, по сло ви ин фор ми са ња и од но са са
јав но шћу, ин фор ма ци је и ко му ни ка ци је са дру гим ти је ли ма ре пу -
блич ке упра ве, во ђе ње ро ков ника са ста на ка ко је ор га ни зу је и на
ко је је по зван ми ни стар, при пре ма ак та ко ре спон ден ци је по на ло -
гу ми ни стра, ком пле ти ра ње ма те ри ја ла за уче шће ми ни стра на
сјед ни ца ма На род не скуп шти не, Вла де, дру гих ор га на на ко ји ма
уче ству је ми ни стар, ор га ни за ци ја слу жбе них пу то ва ња за ми ни -
стра, по сло ви из обла сти европ ских ин те гра ци ја и про це са при -
дру жи ва ња Европ ској уни ји, као и оста ле по сло ве.

Члан 15.

Се кре та ри јат Ми ни стар ства ста ра се о ста њу ка дро ва у Ми ни -
стар ству и фи нан сиј ским пи та њи ма, тех нич ки ускла ђу је рад ор га -
ни за ци о них је ди ни ца Ми ни стар ства, пред ла же план ра да Ми ни -
стар ства по до би ја њу пла но ва ре со ра и пред ла же пла но ве струч ног
уса вр ша ва ња и оспо со бља ва ња др жав них слу жбе ни ка, оба вља по -
сло ве са рад ње Ми ни стар ства са дру гим ор га ни ма, уста но ва ма и
дру гим су бјек ти ма; оба вља по сло ве ве за не за при мје ну За ко на о
сло бо ди при сту па ин фор ма ци ја ма, оба вља по сло ве из ра де из ја ва и
упо ред них при ка за о уса гла ше но сти за ко на са прав ном те ко ви ном
Европ ске уни је при из ра ди на цр та и при је дло га за ко на и дру гих ака -
та, вр ши фи нан сиј ско-ра чу но вод стве не по сло ве; из ра ђу је при је длог
бу џет ског за хтје ва Ми ни стар ства, ста ра се о за ко ни том, на мјен ском
и план ском тро ше њу сред ста ва, са чи ња ва на цр те пред ра чу на сред -
ста ва, са чи ња ва ре ба ланс бу џе та Ми ни стар ства, вр ши ана ли зу тро -
шко ва Ми ни стар ства; пра ти коришће ње фи нан сиј ских и ма те ри јал -
них ре сур са и са чи ња ва из вје шта је о истим, пред ла же мје ре за уса -
вр ша ва ње си сте ма рас по дје ле сред ста ва; вр ши на бав ку сред ста ва и
опре ме по спрове де ном по ступ ку јав не на бав ке; вр ши об ра чун пла -
та и на кна да за по сле них; вр ши по сло ве у ве зи са го то вин ским ис -
пла тама; ажу ри ра и во ди еви ден ци је основ них сред ства; во ди по -
треб ну ста ти стич ку еви ден ци ју о ис пла ће ним пла та ма и на кна да ма
и о то ме са ста вља из вје шта је; во ди нео п ход не бла гај нич ке еви ден -
ци је; во ди пер со нал не еви ден ци је о за по сле ним; вр ши по сло ве при -
ја ве и од ја ве за по сле них код над ле жних фон до ва; ажу ри ра по дат ке
у ве зи са пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња; во ди еви -
ден ци је о ма те ри јал ном за ду же њу за по сле них основ ним сред стви -
ма; вр ши унос по да та ка у Цен трал ни ре ги стар др жав них слу жбе ни -
ка, из ра ђу је ста ти стич ке и ана ли тич ке из вје шта је и оба вља дру ге
по сло ве од ре ђе не од стра не ми ни стра.

Члан 16.

Одје ље ње за кан це ла риј ско по сло ва ње оба вља при јем, отва ра -
ње, пре гле да ње и рас по ре ђи ва ње ака та, кла си фи ко ва ње и за во ђе -
ње ака та, њи хо во до ста вља ње у рад ор га ни ма упра ве за ко је оба -
вља ју услу ге, вр ши ад ми ни стра тив но-тех нич ку об ра ду ака та, от -
пре ма ње по ште, раз во ђе ње ака та и њи хо во ар хи ви ра ње и чу ва ње,
во ди еви ден ци је о при мље ни ма ак ти ма и ак ти ма са чи ње ним у Ми -
ни стар ству у пи са ном и елек трон ском об ли ку, са чи ња ва из вје шта -
је о при мље ној и от пре мље ној по шти, пру жа ин фор ма ци је стран -
ка ма о на чи ну под но ше ња за хтје ва и то ку по ступ ка по њи хо вом
за хтје ву, по по тре би вр ши до ста вља ње ака та пу тем ку ри ра, во ди
књи гу ра чу на Ми ни стар ства и оста ле по сло ве по на ло гу се кре та -
ра Ми ни стар ства.

III - РУ КО ВО ЂЕ ЊЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИМ ЈЕ ДИ НИ ЦА МА

Члан. 17.

(1) Ми ни стар ством ру ко во ди ми ни стар у скла ду са За ко ном о
Вла ди Ре пу бли ке Срп ске, За ко ном о ре пу блич кој упра ви и За ко -
ном о др жав ним слу жбе ни ци ма. Ми ни стар сво ја пра ва и оба ве зе
оства ру је у скла ду са за ко ном.

(2) Ка би не том ми ни стра ру ко во ди шеф Ка би не та ми ни стра.

(3) Ра дом Се кре та ри ја та ру ко во ди се кре тар Ми ни стар ства.

(4) Ра дом ре со ра ру ко во ди по моћ ник ми ни стра.

(5) Ра дом одје ље ња ру ко во ди на чел ник одје ље ња.

Члан 18.

Ми ни стар мо же има ти са вјет ни ка, ко ји по ње го вом на ло гу оба -
вља по сло ве од ре ђе не за ко ном, са вје ту је га и по ма же му у ра ду.

Члан 19.

(1) Ми ни стар мо же обра зо ва ти струч ни ко ле гијум ра ди
распра вља ња на чел них, струч них и дру гих пи та ња у ве зи са из вр -
ше њем по сло ва и за да та ка Ми ни стар ства.

(2) Струч ни ко ле гијум чи не: са вјет ник ми ни стра, по моћ ник
ми ни стра за Ре сор упра ве, по моћ ник ми ни стра за Ре сор ло кал не
са мо у пра ве, се кре тар Ми ни стар ства, глав ни управ ни ин спек тор и
шеф Ка би не та ми ни стра.

(3) Ста во ви ко ле ги јума не оба ве зу ју ми ни стра и има ју са вје то -
дав ни ка рак тер.

(4) У за ви сно сти од пи та ња о ко ји ма се рас пра вља у ра ду
струч ног ко ле ги јума, по по зи ву, мо гу уче ство ва ти и дру ги за по -
сле ни.

Члан 20.

(1) За оба вља ње од ре ђе них за да та ка мо гу се обра зо ва ти рад не
гру пе и струч не ко ми си је од за по сле них из јед не или ви ше ор га -
ни за ци о них је ди ни ца Ми ни стар ства.

(2) Са став рад не гру пе, од но сно ко ми си је, опис за да та ка, ро -
ко ви за њи хо во из вр ше ње и слич но утвр ђу ју се рје ше њем, ко је до -
но си ми ни стар.

(3) Рје ше њем из прет ход ног ста ва од ре ђу је се и на чин оба вља -
ња ад ми ни стра тив но-тех нич ких по сло ва за рад ну гру пу, од но сно
ко ми си ју.

(4) У рад ну гру пу, од но сно ко ми си ју мо гу се по по тре би ан га -
жо ва ти и струч на ли ца ко ја ни су за по сле на у Ми ни стар ству, пре -
ма ва же ћим про пи си ма.

Члан 21.

План и про грам ра да Ми ни стар ства, као и дру ге пла но ве ра да
утвр ђу је ми ни стар на осно ву при је дло га по моћ ни ка ми ни стра и
се кре та ра Ми ни стар ства, а у скла ду са рас по ло жи вим бу џе том.

Члан 22.

(1) Ми ни стар ство мо же у рад ни од нос при ми ти при прав ни ка
и во лон те ра, ра ди ње го вог оспо со бља ва ња за са мо ста лан рад на
по сло ви ма и за да ци ма од ре ђе не стру ке.

(2) При прав ник је ли це ко је на кон за вр ше не сред ње шко ле,
ви ше шко ле или фа кул те та пр ви пут за сни ва рад ни од нос у том
сте пе ну школ ске спре ме, на осно ву уго во ра о ра ду при прав ни ка.

(3) Во лон тер је ли це ко је се на кон за вр ше не сред ње шко ле, ви -
ше шко ле или фа кул те та пр ви пут при ма на рад, без за сни ва ња
рад ног од но са, а на осно ву уго во ра о во лон тер ском ра ду.

IV - СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА

Члан 23.

(1) У Ми ни стар ству се, по ред ми ни стра, си сте ма ти зу је 39 рад -
них мје ста са 51 из вр ши о цем, од че га су 25 рад них мје ста рад на
мје ста др жав них слу жбе ни ка, 12 рад них мје ста су рад на мје ста
на мје ште ни ка, једно рад но мје сто са вјет ни ка ми ни стра и једно
рад но мје сто ше фа Ка би не та.

(2) По ред усло ва утвр ђе них за ко ном, за оба вља ње по сло ва
сва ког по је ди нач ног рад ног мје ста у Ми ни стар ству, за по сле ни мо -
ра ју ис пу ња ва ти и усло ве утвр ђе не овим пра вил ни ком.

Члан 24.

Ин тер ни ре ви зор

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник тре ће
ка те го ри је.

Опис по сло ва: вр ши си сте ма ти чан пре глед и оцје ну упра вља -
ња ри зи ком; вр ши пре глед и оцје ну си сте ма ин тер них кон тро ла и
ру ко во ђе ња Ми ни стар ством у по гле ду спрово ђе ња утвр ђе не по ли -
ти ке и про це ду ра у Ми ни стар ству; оцје њу је аде кват ност и ефи ка -
сност си сте ма за фи нан сиј ско упра вља ње и кон тро ле у по гле ду ис -
пу ња ва ња по ста вље них за да та ка и ци ље ва, упо тре бе ре сур са,
ускла ђе но сти са ус по ста вље ним по ли ти ка ма, про це ду ра ма, за ко -
ни ма и ре гу ла ти ва ма, чу ва ња сред ста ва Ми ни стар ства од гу би та -
ка; по на ло гу ми ни стра пру жа кон сул тант ске услу ге ор га ни за ци о -
ним је ди ни ца ма Ми ни стар ства, у сми слу бо љег уре ђи ва ња фи нан -
сиј ског по сло ва ња и ин тер них кон трол них по сту па ка; упо зо ра ва
ми ни стра на утвр ђе не не пра вил но сти у фи нан сиј ском по сло ва њу
и спрово ђе њу ин тер них кон трол них по сту па ка, са чи ња ва тро го ди -
шњи стра те шки план ре ви зи је, при пре ма опе ра тив на упут ства и
пра вил ник о ин тер ној ре ви зи ји, при пре ма го ди шњи план ре ви зи -
је, под но си ми ни стру из вје шта је о из вр ше ној кон тро ли. Оба вља
оста ле ду жно сти у скла ду са За ко ном о ин тер ној ре ви зи ји у јав ном
сек то ру Ре пу бли ке Срп ске и под за кон ским ак ти ма ко је до но си
Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју.

За свој рад од го ва ра ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1.
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Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, еко ном ски фа кул тет, нај -
ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња, по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра -
ве, по сје до ва ње ли цен це овлашће ног ре ви зо ра, овлашће ног ин тер -
ног ре ви зо ра или цер ти фи ко ва ног ра чу но во ђе, те зна ње ра да на
ра чу на ру.

1. Ка би нет ми ни стра

Члан 25.

Шеф Ка би не та

Опис по сло ва: ру ко во ди Ка би не том ми ни стра, пра ти ста ње у
обла сти ма из дје ло кру га Ми ни стар ства, пред ла же план ра да Ка би -
не та, обез бје ђу је бла го вре ме ну при пре му и ана ли зу струч них ма -
те ри ја ла од ре со ра Ми ни стар ства за по тре бе ми ни стра, оси гу ра ва
бла го вре ме ну до ста ву ма те ри ја ла и дру гих ака та за сјед ни цу Вла -
де Ре пу бли ке Срп ске, за сје да ње На род не скуп шти не Ре пу бли ке
Срп ске и њи хо вим ти је ли ма, при пре ма пла но ве, про то ко ле за по -
тре бе ми ни стра, уче ству је у при пре ма њу исту па ња у јав но сти и
са ста на ка ко је са зи ва и во ди ми ни стар, ко ор ди ни ра и пру жа по моћ
у пре го ва рач ким по ступ ци ма, оба вља и дру ге са вје то дав не по сло -
ве ра ди ре а ли за ци је ра да Ми ни стар ства, вр ши кон тро лу над оба -
вља њем по сло ва и за да та ка слу жбе ни ка за од но се са јав но шћу,
пра ти пра вил ност и за ко ни тост ака та про сли је ђе них Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске и На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Срп ске, ко ор ди -
ни ра рад ре со ра у Ми ни стар ству и са рад њу са оста лим ор га ни за -
ци ја ма и ор га ни ма, те ин сти ту ци ја ма, у окви ру дје лат но сти Ми ни -
стар ства. Та ко ђе, оба вља по сло ве из обла сти европ ских ин те гра -
ци ја и при дру жи ва ња Европ ској уни ји, уче ству је у из ра ди на цр та
и при је дло га за ко на у ди је лу тран спо но ва ња из европ ске прав не
те ко ви не и ко ор ди ни ра при из ра ди до ку ме на та о ускла ђе но сти на -
цр та и при је дло га за ко на и дру гих ака та са за ко но дав ством Европ -
ске уни је, ко ор ди ни ра са рад њу и ак тив но сти ми ни стра са ор га ни -
ма и ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке Срп ске, Бо сне и Хер це го ви не и
дру гих зе ма ља и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма на по љу уче шћа
Ми ни стар ства у про це су европ ских ин те гра ци ја. Оба вља и дру ге
по сло ве по на ло гу ми ни стра.

За свој рад од го ва ра ми ни стру.

Ан га жу је се за оба вља ње по сло ва у ман да ту ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни, еко ном ски, фа -
кул тет по ли тич ких на у ка или ви со ка шко ла - смјер јав на упра ва,
нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо -
ва ња, зна ње ен гле ског је зи ка и зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 26.

Са вјет ник ми ни стра

Опис по сло ва: вр ши нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га Ми -
ни стар ства ко ји зах ти је ва ју по себ ну струч ност, са мо стал ност и
од го вор ност у ра ду; пра ти и про у ча ва ста ње у ре сор ним обла сти -
ма и пред ла же од го ва ра ју ће мје ре ко је под сти чу раз вој над ле жних
обла сти Ми ни стар ства; при пре ма ми шље ња ми ни стру о ма те ри ја -
ли ма ко је рас пра вља Вла да Ре пу бли ке Срп ске и На род на скуп шти -
на Ре пу бли ке Срп ске, укљу чу ју ћи и до ста ву ма те ри ја ла на ве де -
ним ин сти ту ци ја ма, уче ству је у из ра ди на цр та за ко на из дје ло кру -
га ра да Ми ни стар ства, са вје ту је ми ни стра о по је ди ним пи та њи ма,
да је ми шље ње на ак те из над ле жно сти Ми ни стар ста ва, као и дру -
ге по сло ве по на ло гу ми ни стра.

За свој рад од го ва ра ми ни стру.

Ан га жу је се за оба вља ње по сло ва у ман да ту ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: нај ма ње VII сте пен струч не спре ме, фа кул тет дру -
штве ног смје ра, нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном
сте пе ну обра зо ва ња и по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Члан 27.

Струч ни са вјет ник

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник че твр -
те ка те го ри је.

Опис по сло ва: вр ши струч не, кон сул та тив не и ана ли тич ке по -
сло ве из ре сор не над ле жно сти Ми ни стар ства, оба вља по сло ве ко -
ји се од но се на утвр ђи ва ње при је дло га су ко ба над ле жно сти из ме -
ђу ор га на упра ве и но си ла ца јав них овла шће ња и из ме ђу но си ла -
ца јав них овла шће ња, као и дру ге по сло ве по на ло гу ми ни стра.

За свој рад од го во ран је ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по -
ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и
зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 28.

Слу жбе ник за од но се са јав но шћу

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник тре ће ка те го -
ри је с ви со ком струч ном спре мом.

Опис по сло ва: пла ни ра, из ра ђу је и им пле мен ти ра Стра те ги ју
ко му ни ци ра ња и пред ста вља јав но сти ак тив но сти Ми ни стар ства;
из ра ђу је и им пле мен ти ра Ак ци о ни план ко му ни ка ци је Ми ни стар -
ства; обез бје ђу је ма те ри јал за бри фин ге; са ра ђу је са Би ро ом Вла -
де за од но се с јав но шћу; при пре ма и пла ни ра са оп ште ња за јав -
ност; по по тре би ор га ни зу је кон фе рен ци је за ме ди је, бри фин ге,
фо то гра фи са ња и по сје те ми ни стра; пра ти ин фор ма ци је у днев ној
штам пи и о то ме из вје шта ва ми ни стра; до при но си по бољ ша њу
ин тер не ко му ни ка ци је и до ступ но сти ме ди ји ма; вр ши унос по да -
та ка ве за них за по сло ве ми ни стар ства на web пор та лу Вла де Ре пу -
бли ке Срп ске. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ше фа Ка би не та
и ми ни стра.

За свој рад од го во ран је ше фу Ка би не та и ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, фа кул тет по ли тич ких на -
у ка или фи ло зоф ски фа кул тет - смјер жур на ли сти ка, нај ма ње јед -
на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња и зна -
ње ра да на ра чу на ру.

Члан 29.

Се кре тар - ко ор ди на тор ми ни стра

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве тех нич ког се кре та ра; ор га ни зу је
са стан ке за ми ни стра; во ди ро ков ник свих оба ве за ми ни стра; вр -
ши ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за по тре бе ми ни стра, за -
во ди по шту у ин тер не до став не књи ге; из да је пут не на ло ге за слу -
жбе на пу то ва ња др жав них слу жбе ни ка и оста лих за по сле них Ми -
ни стар ства и во ди еви ден ци је о истим, оба вља ма ње сло же не ад -
ми ни стра тив не по сло ве, као и дру ге по сло ве по на ло гу ми ни ста -
ра. Од го во ран је за упо тре бу пе ча та ми ни стра, као и за ко ри шће -
ње ма те ри јал них ре сур са. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ше -
фа Ка би не та и ми ни стра.

За свој рад од го во ран је ше фу Ка би не та и ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, управ на, еко ном ска шко ла
или гим на зи ја, нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном
сте пе ну обра зо ва ња и зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 30.

Во зач

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве пре во за за по тре бе ми ни стра по
на ло гу ше фа Ка би не та; обез бје ђу је при пре мље ност и тех нич ку
ис прав ност во зи ла Ми ни стар ства за ко ја је за ду жен, ко ор ди ни ра
при пре мље ност и тех нич ку ис прав ност над оста лим во зи ли ма
уну тар во зног пар ка Ми ни стар ства, во ди еви ден ци ју о утро шку
го ри ва и пра ви из вје шта је о слу жбе ним пу то ва њи ма, оба вља и
дру ге по сло ве по на ло гу ми ни стра и ше фа Ка би не та. Од го во ран је
за ко ри шће ње фи нан сиј ских и ма те ри јал них ре сур са.

За свој рад од го ва ра ше фу Ка би не та и ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, са о бра ћај на, тех нич ка, тех -
но ло шка или шко ла уче ни ка у при вре ди, по ло жен ис пит за во за ча
“Б” ка те го ри је и нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же -
ном сте пе ну обра зо ва ња.

2. Ре сор упра ве

Члан 31.

По моћ ник ми ни стра за Ре сор упра ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник пр ве
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди Ре со ром упра ве и од го ва ра за ње гов
рад; при пре ма и пра ти им пле мен та ци ју про гра ма ра да Ми ни стар -
ства и дру гих пла но ва и про гра ма; ор га ни зу је, об је ди ња ва и усмје -
ра ва рад Ре со ра, од но сно за по сле них у ње му; од го ва ра за бла го -
вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва из дје ло кру га
Ре со ра; из ра ђу је на цр те за кон ских и под за кон ских ака та из над ле -
жно сти Ре со ра; пру жа нео п ход ну струч ну по моћ за по сле ни ма у
Ре со ру и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да Ре со ра,
а на ро чи то над гле да из ра ду на цр та суд ских и дру гих под не са ка у
ко ји ма се Ми ни стар ство по ја вљу је у свој ству стран ке, од но сно
уче сни ка, од го ва ра за ко ри шће ње фи нан сиј ских, ма те ри јал них и
људ ских ре сур са Ре со ра, оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ми ни -
стра.
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За свој рад од го во ран је ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло -
жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и зна -
ње ра да на ра чу на ру.

2.1. Управ на ин спек ци ја

Члан 32.

Глав ни управ ни ин спек тор

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник дру ге
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди ра дом Управ не ин спек ци је; вр ши ин -
спек циј ски над зор над при мје ном за ко на и дру гих про пи са из
обла сти упра ве; ко ор ди ни ше рад Управ не ин спек ци је; од го во ран
је за ор га ни за ци ју ин спек циј ског над зо ра; ра ди на при пре ми про -
гра ма и спро во ђе њу по је ди них пла но ва и про гра ма ра да Управ не
ин спек ци је; од го во ран је за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но
оба вља ње по сло ва из дје ло кру га Ин спек ци је; од ре ђу је при о ри тет
у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра; под но си мје сеч не, по лу го ди -
шње и го ди шње из вје шта је и ин фор ма ци је из обла сти ин спек циј -
ског над зо ра; пру жа нео п ход ну струч ну по моћ из дје ло кру га Ин -
спек ци је; од го во ран је за ко ри шће ње фи нан сиј ских, ма те ри јал них
и људ ских ре сур са; оба вља нај сло же ни је ин спек циј ске по сло ве из
дје ло кру га ре пу блич ких ор га на упра ве.

За свој рад од го во ран је по моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет - ди пло -
ми ра ни прав ник, по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор -
га ни ма упра ве, нај ма ње осам го ди на рад ног ис ку ства у стру ци или
пет го ди на у упра ви у том сте пе ну обра зо ва ња, зна ње ра да на ра -
чу на ру и по сје до ва ње во зач ке до зво ле “Б” ка те го ри је.

Члан 33.

Управ ни ин спек тор

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник тре ће
ка те го ри је, зва ња ви ши ин спек тор.

Опис по сло ва: вр ши ин спек циј ски над зор над при мје ном за -
ко на и дру гих про пи са из обла сти функ ци о ни са ња упра ве, вр ши
над зор над кан це ла риј ским по сло ва њем, рад ним од но си ма за по -
сле них у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и ор га ни ма ло кал не са мо -
у пра ве, при мје ном За ко на о оп штем управ ном по ступ ку; пред у зи -
ма мје ре за ко је је за ко ном овла шћен; оба вља нај сло же ни је ин -
спек циј ске по сло ве из јед не или ви ше обла сти ко је зах ти је ва ју по -
себ ну оспо со бље ност, вр ши над зор над при мје ном за ко на, дру гих
про пи са и оп штих ака та у обла сти управ ног по ступ ка, рад них од -
но са и кан це ла риј ског по сло ва ња у ре пу блич ким ор га ни ма упра -
ве, ад ми ни стра тив ним слу жба ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,
ор га ни ма ко ји ма су пре ни је ти по сло ви ре пу блич ке упра ве, пред у -
зе ћи ма, уста но ва ма и дру гим су бјек ти ма ко ји ма су по вје ре на
управ на овла шће ња, слу жба ма Пред сјед ни ка Ре пу бли ке, На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске, Ви је ћа на ро да Ре пу бли ке Срп ске,
Вла де и слу жба ма Вла де, слу жби Устав ног су да Ре пу бли ке Срп -
ске, су до ви ма, јав ним ту жи ла штви ма, пра во бра ни ла штви ма и ка -
зне но-по прав ним уста но ва ма; под но си мје сеч не, по лу го ди шње и
го ди шње из вје шта је о ра ду глав ном управ ном ин спек то ру, од го во -
ран је за ко ри шће ње ма те ри јал них ре сур са.

За свој рад од го во ран је глав ном управ ном ин спек то ру и по -
моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 7.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет - ди пло -
ми ра ни прав ник, по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор -
га ни ма упра ве, нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у упра ви у том
сте пе ну обра зо ва ња, зна ње ра да на ра чу на ру и по сје до ва ње во зач -
ке до зво ле “Б” ка те го ри је.

Управ на ин спек ци ја оба вља по сло ве из окви ра сво је над ле -
жно сти по те ри то ри јал ном прин ци пу, и то:

1. је дан из вр ши лац ко ји по сло ве ин спек циј ског над зо ра вр ши
за под руч је Гра да Ба ња Лу ка и оп шти на: Лак та ши, Пр ња вор, Че -
ли нац, Ко тор Ва рош, Кне же во, Мр ко њић Град, Је зе ро, Ши по во,
Ку прес, Ис точ ни Др вар, Пе тро вац и Риб ник;

2. је дан из вр ши лац ко ји вр ши по сло ве ин спек циј ског над зо ра
на те ри то ри ја ма оп шти на: При је дор, Оштра Лу ка, Кру па на Уни,
Но ви Град, Ко стај ни ца, Ко зар ска Ду би ца, Гра ди шка и Ср бац;

3. је дан из вр ши лац ко ји вр ши по сло ве ин спек циј ског над зо ра
на те ри то ри ја ма оп шти на: До бој, Те слић, Дер вен та, Брод, Мо дри -
ча, Ву ко са вље и Пе тро во;

4. је дан из вр ши лац ко ји по сло ве ин спек циј ског над зо ра вр ши
на те ри то ри ја ма оп шти на: Би је љи на, Угље вик, Ло па ре, Ша мац,
Пе ла ги ће во и До њи Жа бар;

5. је дан из вр ши лац ко ји по сло ве ин спек циј ског над зо ра вр ши
на те ри то ри ја ма оп шти на: Звор ник, Осма ци, Ше ко ви ћи, Вла се ни -
ца, Бра ту нац, Ми ли ћи, Хан Пи је сак и Сре бре ни ца;

6. је дан из вр ши лац ко ји по сло ве ин спек циј ског над зо ра вр ши
на те ри то ри ји Гра да Ис точ но Са ра је во и оп шти на: Ис точ на Или -
џа, Ис точ ни Ста ри Град, Ис точ но Но во Са ра је во, Па ле, Со ко лац,
Ро га ти ца, Ви ше град, Ру до, Чај ни че, Но во Го ра жде и Тр но во;

7. је дан из вр ши лац ко ји вр ши по сло ве ин спек циј ског над зо ра
на те ри то ри ја ма оп шти на: Тре би ње, Љу би ње, Бер ко ви ћи, Не ве си -
ње, Ис точ ни Мо стар, Гац ко, Би ле ћа, Ка ли но вик и Фо ча.

По ред оба вља ња по сло ва из окви ра сво је над ле жно сти по те -
ри то ри јал ном прин ци пу, ин спек тор вр ши ин спек циј ски над зор у
сје ди шти ма ор га на, као и на те ри то ри ји за ко ју ни је за ду жен, а по
рас по ре ду глав ног управ ног ин спек то ра.

2.2. Одје ље ње за др жа вљан ство и гра ђан ска ста ња

Члан 34.

На чел ник Одје ље ња за др жа вљан ство и гра ђан ска ста ња

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник пе те
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди ра дом Одје ље ња, ко ор ди ни ра и над -
зи ре рад др жав них слу жбе ни ка у Одје ље њу, пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ из дје ло кру га ра да Одје ље ња, пра ти ста ње у при -
мје ни про пи са из над ле жно сти Одје ље ња, ана ли зи ра ста ње и
пред ла же пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих мје ра ра ди ус по ста вља ња
јед но о бра зног во ђе ња ма тич них књи га, бри не се за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва из дје ло кру га Одје ље ња,
из ра ђу је на црте суд ских и дру гих под не са ка у ко ји ма се Ми ни -
стар ство по ја вљу је у свој ству стран ке, од но сно уче сни ка, уче ству -
је у из ра ди мје сеч них, по лу го ди шњих и го ди шњих из вје шта ја и
ин фор ма ци ја из дје ло кру га Одје ље ња, из ра ђу је на цр те рје ше ња у
дру го сте пе ном управ ном по ступ ку, од го во ран је за ко ри шће ње
фи нан сиј ских, ма те ри јал них и људ ских ре сур са Одје ље ња, оба -
вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га Одје ље ња, као и дру ге
по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је по моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по -
ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве, зна -
ње ра да на ра чу на ру.

Члан 35.

Ви ши струч ни са рад ник за по сло ве над зо ра над при мје -
ном про пи са из обла сти гра ђан ских ста ња

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је пр вог зва ња.

Опис послoва: вр ши управ ни над зор над при мје ном про пи са
о др жа вљан ству и ма тич ним књи га ма, пру жа струч ну по моћ и
при пре ма на цр те ми шље ња над ле жним ор га ни ма у ве зи са упи сом
у ма тич не књи ге, про мје ну лич ног име на и на чи ну во ђе ња еви ден -
ци ја о лич ним ста њи ма гра ђа на, ра ди на ујед на ча ва њу прак се у ра -
ду ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ра ди на при пре ми и
спрово ђе њу струч ног уса вр ша ва ња ма ти ча ра, уче ству је у при пре -
ми струч них ис пи та ма ти ча ра, во ди еви ден ци је из да тих увје ре ња
о по ло же ним струч ним ис пи ти ма, са ста вља из вје штај о из вр ше -
ном над зо ру и из вје штај о ра ду. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло -
гу на чел ни ка Одје ље ња и по моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња; по -
ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и
зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 36.

Ви ши струч ни са рад ник за по сло ве др жа вљан ства

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је пр вог зва ња.

Опис по сло ва: оба вља нај сло же ни је по сло ве у пред ме ти ма др -
жа вљан ства; по сту па по за хтје ви ма за при јем и от пуст из др жа -
вљан ства Бо сне и Хер це го ви не - Ре пу бли ке Срп ске, из ра ђу је на цр -
те рје ше ња за при јем, от пуст и од у зи ма ње др жа вљан ства; са ра ђу -
је са ор га ни ма вла сти на ен ти тет ском и др жав ном ни воу у по ступ -
ку об ра де пред ме та др жа вљан ства (при ку пља оба вје ште ња о из ре -
че ним мје ра ма без бјед но сти, при ба вља са гла сно сти на на црт рје -
ше ња и др.); при пре ма пред ме те и до ста вља по треб не ин фор ма ци -
је за по сту пак ре ви зи је, ус по ста вља дру ге ви до ве ко му ни ка ци је са
стран ка ма и да је им упут ства ве за на за др жа вљан ски ста тус; до -
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ста вља рје ше ња о сти ца њу или пре стан ку др жа вљан ству стран ка -
ма, ма тич ним слу жба ма на под руч ју Ре пу бли ке Срп ске, Ми ни -
стар ству ци вил них по сло ва Бо сне и Хер це го ви не и Ми ни стар ству
без бјед но сти БиХ; во ди еви ден ци ју о при је му ли ца у др жа вљан -
ство Бо сне и Хер це го ви не - Ре пу бли ке Срп ске, о пре стан ку др жа -
вљан ства от пу стом или од у зи ма њем др жа вљан ства; под но си мје -
сеч не, по лу го ди шње и го ди шње из вје шта је и ин фор ма ци је из
обла сти др жа вљан ства, из ра ђу је на цр те рје ше ња у дру го сте пе ном
управ ном по ступ ку, вр ши об ра ду пред ме та за ар хи ви ра ње. Оба -
вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и по моћ ни ка
ми ни стра. За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ -
ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 2.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло -
жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и зна -
ње ра да на ра чу на ру.

Члан 37.

Ви ши струч ни са рад ник за лич на ста ња гра ђа на

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је тре ћег зва ња.

Опис по сло ва: пу тем над ле жних ма тич них слу жби вр ши
провје ре од ре ђе них чи ње ни ца о лич ним ста њи ма гра ђа на; по сре -
ду је при про вје ра ма вје ро до стој но сти из во да и дру гих јав них ис -
пра ва код над ле жних ор га на и о истом оба вје шта ва над ле жне ор -
га не БиХ; про сље ђу је из во де из ма тич них књи га ро ђе них, ма тич -
них књи га вјен ча них и ма тич них књи га умр лих за при мље них од
ино стра них ор га на ко ји се од но се на про мје не гра ђан ских ста ња
др жа вља на Ре пу бли ке Срп ске или ли ца ро ђе них у Ре пу бли ци Срп -
ској ко ја жи ве у ино стран ству над ле жним ма тич ним слу жба ма ра -
ди еви ден ти ра ња тих чи ње ни ца у од го ва ра ју ћим еви ден ци ја ма;
про сље ђу је рје ше ња Ми ни стар ства ци вил них по сло ва Бо сне и
Хер це го ви не о од ри ца њу од др жа вљан ства Бо сне и Хер це го ви не и
Ре пу бли ке Срп ске над ле жним ма тич ним слу жба ма ра ди еви ден ти -
ра ња чи ње ни це од ри ца ња у еви ден ци ја ма; про сље ђу је из во де из
ма тич них књи га на ин тер на ци о нал ним обра сци ма до ста вље ним
од стра не над ле жних ма тич них слу жби и оба вје шта ва над ле жне
ор га не БиХ о упи су од ре ђе них чи ње ни ца; оба вља и дру ге по сло ве
по на лог на чел ни ка Одје ље ња и по моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет или ви -
со ка шко ла - смјер јав на упра ва, нај ма ње јед на го ди на рад ног
иску ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло жен струч ни ис пит
за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве, зна ње ра да на ра чу на ру.

2.3. Одје ље ње за ре фор му јав не упра ве и нор ма тив не по сло ве

Члан 38.

На чел ник Одје ље ња за ре фор му јав не упра ве и нор ма тив -
не по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник пе те
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди ра дом Одје ље ња; об је ди ња ва, ор га -
ни зу је и усмје ра ва рад за по сле них у Одје ље њу; оба вља нај сло же -
ни је по сло ве из дје ло кру га ра да Одје ље ња те нор ма тив не по сло ве
из обла сти Ре со ра упра ве; пру жа струч ну по моћ за по сле ним у
Одје ље њу; пред ла же план ра да Одје ље ња и пра ти ње го ву ре а ли за -
ци ју; из ра ђу је на црт суд ских и дру гих под не са ка у ко ји ма се Ми -
ни стар ство по ја вљу је у свој ству стран ке, од но сно уче сни ка; из ра -
ђу је на цр те рје ше ња у дру го сте пе ном управ ном по ступ ку; пред ла -
же мје ре за по кре та ње и уна пре ђе ње са рад ње из ме ђу ре пу блич ких
ор га на и ор га ни за ци ја, ко ор ди на то ра за ре фор му јав не упра ве Ре -
пу бли ке Срп ске и свих спровед бе них струк ту ра у ве зи са про це -
сом ре фор ме јав не упра ве; са ра ђу је са Кан це ла ри јом ко ор ди на то -
ра за ре фор му јав не упра ве у БиХ и уче ству је у ра ду ор га на и ти -
је ла ко ји су укљу че ни и спрово де про цес ре фор ме јав не упра ве, у
са рад њи са дру гим ор га ни ма и ти је ли ма, ра ди на при пре ми про је -
ка та у ве зи са ре фор мом јав не упра ве, те пра ти њи хо ву им пле мен -
та ци ју; ак тив но уче ству је у ор га ни за ци ји по сло ва у ве зи са ја ча -
њем уло ге Вла де Ре пу бли ке Срп ске и ре сор ног ми ни стар ства у
про це су ре фор ме јав не упра ве; од го во ран је за коришће ње фи нан -
сиј ских, ма те ри јал них и људ ских ре сур са Одје ље ња; оба вља и
дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је по моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по -
ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и
зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 39.

Струч ни са вјет ник за ре фор му јав не упра ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник че твр -
те ка те го ри је.

Опис по сло ва: уче ству је у оба вља њу по сло ва у им пле мен та -
ци ји Стра те ги је за ре фор му јав не упра ве у БиХ и ак тив но сти и
мје ра из Ре ви ди ра ног ак ци о ног пла на 1 и пру жа струч ну по моћ;
пра ти спрово ђе ње мје ра из Ре ви ди ра ног ак ци о ног пла на 1; уче -
ству је у из ра ди из вје шта ја за Вла ду и из вје шта ја ко ји се до ста вља -
ју Кан це ла ри ји ко ор ди на то ра за ре фор му јав не упра ве у БиХ, са -
ра ђу је са ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма из Ре пу бли ке Срп ске, те чла -
но ви ма над зор них ти мо ва из Ре пу бли ке Срп ске као спро вед бе ним
струк ту ра ма у про це су ре фор ме јав не упра ве и пру жа им опе ра -
тив ну по др шку у ра ду; са ра ђу је са Кан це ла ри јом ко ор ди на то ра за
ре фор му јав не упра ве у БиХ и уче ству је у ра ду ор га на и ти је ла ко -
ји су укљу че ни и спрово де про цес ре фор ме јав не упра ве, у са рад -
њи са дру гим ор га ни ма и ти је ли ма; уче ству је у при пре ми про је ка -
та из обла сти ре фор ме јав не упра ве, те пра ти њи хо ву им пле мен та -
ци ју; оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и по -
моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни или фа кул тет по -
ли тич ких на у ка, нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же -
ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу -
блич ким ор га ни ма упра ве и зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 40.

Ви ши струч ни са рад ник за ре фор му јав не упра ве и нор ма -
тив не по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је дру гог зва ња.

Опис по сло ва: уче ству је у оба вља њу по сло ва упра ве у ве зи са
ре фор мом јав не упра ве за ре форм ске обла сти из Ре ви ди ра ног ак -
ци о ног пла на 1; из ра ђу је ана ли тич ко-ин фор ма тив не ма те ри ја ле и
дру ге ака те, те об ра ђу је ма те ри ја ле у ве зи са ре фор мом јав не упра -
ве; ини ци ра из ра ду про је ка та од стра не над ле жних ор га на и ин -
сти ту ци ја у Ре пу бли ци Срп ској ко ји се од но се на ре а ли за ци ју ре -
фор ме јав не упра ве и пра ти њи хо ву им пле мен та ци ју; уче ству је у
при пре ми из вје шта ја о ак тив но сти ма у про це су ре фор ме јав не
упра ве; при ку пља, ажу ри ра и ус по ста вља ба зу по да та ка ко ји су од
зна ча ја за ре фор му јав не упра ве. Та ко ђе, уз ко ор ди на ци ју са на -
чел ни ком Одје ље ња, уче ству је у из ра ди за ко на и под за кон ских
ака та из над ле жно сти Ре со ра; уче ству је у при пре ми на цр та ми -
шље ња о ускла ђе но сти ака та о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте -
ма ти за ци ји рад них мје ста ор га на упра ве са за ко ном и дру гим про -
пи си ма; уче ству је у из ра ди ана ли тич ко-ин фор ма тив них ма те ри ја -
ла о ста њу у од ре ђе ним обла сти ма из над ле жно сти Ре со ра; оба вља
и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и по моћ ни ка ми -
ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња; по -
ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и
зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 41.

Ви ши струч ни са рад ник за нор ма тив не по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је дру гог зва ња.

Опис по сло ва: уче ству је у из ра ди за кон ских и под за кон ских
ака та из над ле жно сти Ре со ра; из ра ђу је ана ли тич ко-ин фор ма тив не
ма те ри ја ле о ста њу у од ре ђе ним обла сти ма из над ле жно сти Ре со -
ра, уче ству је у ра ду рад них гру па за из ра ду на цр та и при је дло га
за ко на; при пре ма ми шље ња и при мјед бе на на цр те и при је дло ге
за ко на и под за кон ских ака та чи ји су пред ла га чи дру ги ре пу блич ки
ор га ни упра ве; при пре ма на цр те ми шље ња о ускла ђе но сти ака та о
уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста ор га -
на упра ве са за ко ном и дру гим про пи си ма. Оба вља и дру ге по сло -
ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и по моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња; по -
ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и
зна ње ра да на ра чу на ру.
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Члан 42.

Ви ши струч ни са рад ник за при пре му и пра ће ње ре а ли за -
ци је про је ка та из обла сти ре фор ме јав не упра ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је тре ћег зва ња.

Опис по сло ва: у са рад њи са дру гим ор га ни ма и ти је ли ма
укљу че ним у про цес ре фор ме јав не упра ве уче ству је у при пре ми
тех нич ког ди је ла про је ка та из обла сти ре фор ма јав не упра ве; вр -
ши по сло ве ко ји се од но се на пра ће ње спрово ђе ња и одр жи во сти
про је ка та из обла сти ре фор ма јав не упра ве ко ји су у функ ци ји ре -
а ли за ци је Стра те ги је за ре фор му јав не упра ве и Ре ви ди ра ног ак -
ци о ног пла на 1 са тех нич ког аспек та; ко ор ди ни ра ак тив но сти чи -
ји је за да так одр жи вост софт вер ских си сте ма и хар две ра ко ји су
ус по ста вље ни им пле мен та ци јом про је ка та из обла сти ре фор ме
јав не упра ве (цен трал на ба за по да та ка за по тре бе Ре со ра); об ра ђу -
је ин фор ма ци је ко је су нео п ход не за рад оцје њи ва ча и ре ви зо ра
укљу че них у про цес мо ни то рин га и ева лу а ци је спрове де них про -
је ка та са тех нич ког аспек та; уче ству је у из ра ди из вје шта ја, ин фор -
ма ци ја, као и про мо ци ја по ве за них са про це сом им пле мен та ци је
усво је них про је ка та и цен трал не ба зе по да та ка; при пре ма и ажу -
ри ра по дат ке, те ус по ста вља и одр жа ва ба зе по да та ка ко ји су у ве -
зи са ре а ли за ци јом про је ка та из обла сти ре фор ме јав не упра ве;
оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и по моћ -
ни ка ми ни стра. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку ми ни -
стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, елек тро тех нич ки или са о -
бра ћај ни фа кул тет - тех нич ки смјер, нај ма ње јед на го ди на рад ног
ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло жен струч ни ис пит
за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и зна ње ра да на ра чу на ру.

3. Ре сор ло кал не са мо у пра ве

Члан 43.

По моћ ник ми ни стра за Ре сор ло кал не са мо у пра ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник пр ве
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди и од го ва ра за рад Ре со ра ло кал не са -
мо у пра ве; ра ди на при пре ми и спрово ђе њу пла но ва и про гра ма;
пра ти им пле мен та ци ју про гра ма ра да Ми ни стар ства и дру гих пла -
но ва и про гра ма; ор га ни зу је, об је ди ња ва и усмје ра ва рад за по сле -
них у Ре со ру; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба -
вља ње по сло ва из дје ло кру га Ре со ра ло кал не са мо у пра ве; из ра ђу -
је на цр те за ко на и под за кон ских ака та из над ле жно сти Ре со ра;
изра ђу је, на осно ву из вје шта ја на чел ни ка је ди ни ца ло кал не са мо -
у пра ве, из вје шта је о из вр ше њу по ли ти ке је ди ни ца ло кал не са мо у -
пра ве за прет ход ну го ди ну; пру жа нео п ход ну струч ну по моћ за по -
сле ни ма у Ре со ру и оба вља нај сло же ни је по сло ве из ње го вог дје -
ло кру га, а на ро чи то над гле да из ра ду на цр та суд ских и дру гих под -
не са ка у ко ји ма сеМи ни стар ство по ја вљу је у свој ству стран ке, од -
но сно уче сни ка; од го во ран је за ко ри шће ње фи нан сиј ских, ма те -
ри јал них и људ ских ре сур са у Ре со ру, оба вља и дру ге по сло ве по
на ло гу ми ни стра.

За свој рад од го во ран је ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло -
жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и зна -
ње ра да на ра чу на ру.

3.1. Одје ље ње за пра ће ње раз во ја и им пле мен та ци је 
Стра те ги је раз во ја је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве

Члан 44.

На чел ник Одје ље ња за пра ће ње раз во ја и им пле мен та ци -
је Стра те ги је раз во ја је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник пе те
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди ра дом Одје ље ња и ко ор ди ни ра ње гов
рад; уче ству је у из ра ди на цр та за кон ских и под за кон ских ака та из
обла сти ло кал не са мо у пра ве и те ри то ри јал не ор га ни за ци је; из ра -
ђу је на црт суд ских и дру гих под не са ка у ко ји ма се Ми ни стар ство
по ја вљу је у свој ству стран ке, од но сно уче сни ка; из ра ђу је из вје -
шта је о из вр ше њу по ли ти ка је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за прет -
ход ну го ди ну; из ра ђу је на цр те рје ше ња у дру го сте пе ном управ ном
по ступ ку; ра ди на при пре ми и спро во ђе њу про гра ма и пла но ва
Одје ље ња; пру жа нео п ход ну струч ну по моћ за по сле ни ма у Одје -
ље њу; ко ор ди ни ше ре а ли за ци ју про јек ата из обла сти раз во ја ло -
кал не са мо у пра ве и ра ди на оства ри ва њу са рад ње са до ма ћим и
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма; упра вља, ор га ни зу је, об је ди њу је и
усмје ра ва по сло ве и ак тив но сти ко је се од но се на ре а ли за ци ју и

им пле мен та ци ју Стра те ги је раз во ја ло кал не са мо у пра ве, пра ти ре -
а ли за ци ју и вр ши ажу ри ра ње Оквир ног ак ци о ног пла на, при пре -
ма из вје шта је о пра ће њу оства ри ва ња Стра те ги је ко је раз ма трају
Са вјет за ре фор му ло кал не са мо у пра ве и Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
ко ор ди ни ше ак тив но сти ве за не за ре а ли за ци ју стра те шких и опе -
ра тив них ци ље ва, из ра ђу је од го ва ра ју ће из вје шта је и ин фор ма ци -
је о на прет ку у ре а ли за ци ји Стра те ги је, вр ши ана ли зу по тре ба за
обу ком и ускла ђи ва ње при о ри те та за обу ку; ини ци ра из ра ду и уса -
гла ша ва ње пла но ва обу ке и њи хо во спро во ђе ње; пред ла же рје ше -
ња у по гле ду кон тро ле и обез бје ђи ва ња ква ли те та обу ке; про мо ви -
ше стал ни раз вој си сте ма обу ке и обез бје ђу је пру жа ње струч не и
ад ми ни стра тив не по др шке Ко ми си ји за обу ку и опе ра тив но упра -
вља ње обу ком; од го во ран је за ко ри шће ње фи нан сиј ских, ма те ри -
јал них и људ ских ре сур са. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по -
моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је по моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по -
ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и
зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 45.

Ви ши струч ни са рад ник за по сло ве ло кал не са мо у пра ве и
уна пре ђе ње са рад ње са до ма ћим и ме ђу на род ним ор га ни за ци -
ја ма у обла сти ло кал не са мо у пра ве и ко ор ди на ци ју обу ке

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је тре ћег зва ња.

Опис по сло ва: вр ши сту диј ско-ана ли тич ке по сло ве ко ји се од -
но се на уну тра шњу ор га ни за ци ју ло кал не са мо у пра ве; уче ству је у
из ра ди на цр та рје ше ња и пред ла же рје ше ња ко ја се од но се на уре -
ђе ње и уна пре ђе ње си сте ма ло кал не са мо у пра ве и уче ству је у
изра ди на цр та про пи са и дру гих ака та ко ји се од но се на те ри то ри -
јал ну ор га ни за ци ју; пред ла же про гра ме и на цр те про пи са и дру -
гих ака та за ра ци о нал ни ју и ефи ка сни ју ло кал ну са мо у пра ву; при -
пре ма, од ре ђу је и при ку пља по дат ке од зна ча ја за из ра ду и ажу ри -
ра ње ин фор ма ци о них по да та ка, од но сно ба зе по да та ка ло кал них
за јед ни ца ко ји су нео п ход ни за рад Ми ни стар ства; оба вља ад ми -
ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за по тре бе Од бо ра за жал бе је ди -
ни ца ло кал не са мо у пра ве, оба вља по сло ве ве за не за ус по ста вља -
ње са рад ње са до ма ћим и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма у обла -
сти ло кал не са мо у пра ве; вр ши по сло ве ко ји се од но се на ана ли зу
по тре ба за обу ком слу жбе ни ка за по сле них у је ди ни ца ма ло кал не
са мо у пра ве, при ку пља ре ле вант не по дат ке о обла сти ма у ко ји ма
се вр ши обу ка, као и по стиг ну тим ре зул та ти ма обу ке, ко ор ди ни ра
ре а ли за ци ју про јек ата ко ји се од но се на обу ку слу жбе ни ка, те с
тим у ве зи, оства ру је са рад њу са је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве
и Са ве зом оп шти на и гра до ва, уче ству је у из ра ди за кон ских и под -
за кон ских ака та ко ји се од но се на обу ку слу жбе ни ка у је ди ни ца ма
ло кал не са мо у пра ве, уче ству је у из ра ди по лу го ди шњих и го ди -
шњих из вје шта ја о из вр ше ним обу ка ма по обла сти ма. Оба вља и
дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и по моћ ни ка ми ни -
стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по -
ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и
зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 46.

Ви ши струч ни са рад ник за пра ће ње раз во ја је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је тре ћег зва ња.

Опис по сло ва: вр ши сту диј ско-ана ли тич ке по сло ве ко ји се од -
но се на из ра ду кри те ри јума за утвр ђи ва ње сте пе на раз ви је но сти
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, те с тим у ве зи при ку пља по дат ке и
са ра ђу је са над ле жним ин сти ту ци ја ма; вр ши ана ли зу про је ка та и
про гра ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве; при пре ма на цр те оп штих
ака та и пред ла же ме то до ло ги ју рас по дје ле сред ста ва по мо ћи је ди -
ни ца ма ло кал не са мо у пра ве; во ди ба зе по да та ка о до ди је ље ној по -
мо ћи је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, пра ти ре а ли за ци ју кан ди -
до ва них про гра ма и про је ка та и вр ши кон тро лу на мјен ског утро -
ша ка сред ста ва, те с тим у ве зи са чи ња ва квар тал не, по лу го ди шње
и го ди шње из вје шта је о утро шку сред ста ва; вр ши ко ор ди на ци ју
ра да са је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве са ци љем под сти ца ња ло -
кал ног раз во ја; уче ству је у при пре ми ме то до ло ги је и на цр та ака та
о до дје ли сред ста ва за фи нан си ра ње ра да удру же ња гра ђа на са
ста ту сом од јав ног ин те ре са, пра ти и кон тро ли ше на мјен ско тро -
ше ње до ди је ље них сред ста ва, те с тим у ве зи ана ли зи ра и пра ти
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ре а ли за ци ју до ста вље них про гра ма и про јек та, из ра ђу је квар тал -
не, по лу го ди шње и го ди шње из вје шта је о утро шку сред ста ва по -
мо ћи удру же њи ма од јав ног ин те ре са; уче ству је у при пре ми по да -
та ка за про грам јав них ула га ња; при ку пља по дат ке и пра ти на -
мјен ско ко ри шће ње до на ци ја из ре сор не над ле жно сти Ми ни стар -
ства. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и
по моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, еко ном ски фа кул тет, нај -
ма ње јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња, по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра -
ве и зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 47.

Ви ши струч ни са рад ник за ад ми ни стра тив ни над зор

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је пр вог зва ња.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве ко ји се од но се на ад ми ни стра -
тив ни над зор над ра дом ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,
изра ђу је на цр те оба вје ште ња ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве о осно вима не за ко ни то сти оспо ре ног ак та, из ра ђу је на цр те рје -
ше ња о одо бра ва њу из ра де пе ча та са ам бле мом Ре пу бли ке Срп ске,
спрово ди по сту пак за утвр ђи ва ње пра ва на упо тре бу на зи ва Ре пу -
бли ке, те у том сми слу из ра ђу је на цр те рје ше ња, уче ству је у при -
пре ми под не са ка за по кре та ње суд ског по ступ ка у ци љу оспо ра ва -
ња ак та пред над ле жним су дом, при пре ма из вје штај о из вр ше ном
ад ми ни стра тив ном над зо ру над ра дом ор га на је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве; из ра ђу је на цр те рје ше ња у дру го сте пе ном управ ном
по ступ ку; уче ству је у из ра ди на цр та за кон ских и под за кон ских
ака та; уче ству је у из ра ди на цр та под не са ка у суд ским и дру гим
по ступ ци ма у ко ји ма се Ми ни стар ство по ја вљу је у свој ству стран -
ке. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и по -
моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло -
жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве, зна ње
ра да на ра чу на ру.

Члан 48.

Ви ши струч ни са рад ник за пра ће ње им пле мен та ци је
Стра те ги је раз во ја ло кал не са мо у пра ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је тре ћег зва ња.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве про мо ци је Стра те ги је и про мо -
ци ју при о ри те та у ње ној ре а ли за ци ји; вр ши при пре му про је ка та,
ко ор ди на ци ју про је ка та и ускла ђу је ак тив но сти им пле мен та то ра;
осми шља ва ди зајн си сте ма за мо ни то ринг и ева лу а ци ју оства ри -
ва ња Стра те ги је, при пре ма из вје шта је о ре а ли за ци ји Стра те ги је за
Вла ду Ре пу бли ке Срп ске и Са вјет за пра ће ње ре а ли за ци је Стра те -
ги је са пре по ру ка ма за по бољ ша ње им пле мен та ци је, спро во ди
ажу ри ра ње Стра те ги је. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел -
ни ка Одје ље ња и по моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни, еко ном ски фа кул -
тет или ви со ка шко ла - смјер јав на упра ва, нај ма ње јед на го ди на
рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло жен струч -
ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве, зна ње ра да на ра -
чу на ру.

3.2. Одје ље ње за скуп штин ски си стем, по ли тич ке 
ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на и фон да ци је и пи та ња 

на ци о нал них ма њи на и ре ги стре

Члан 49.

На чел ник Одје ље ња за скуп штин ски си стем, по ли тич ке
ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на и фон да ци је и пи та ња на ци -
о нал них ма њи на и ре ги стре

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник пе те
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди ра дом Одје ље ња и ко ор ди ни ше ње -
гов рад; уче ству је у из ра ди на цр та за кон ских и под за кон ских ака -
та из обла сти скуп штин ског и из бор ног си сте ма, из ја шња ва ња

гра ђа на, удру же ња гра ђа на, фон да ци ја те про пи са из обла сти за -
шти те пра ва на ци о нал них ма њи на; из ра ђу је на црте суд ских и дру -
гих под не са ка у ко ји ма се Ми ни стар ство по ја вљу је у свој ству
стран ке, од но сно уче сни ка; из ра ђу је на цр те рје ше ња у дру го сте -
пе ном управ ном по ступ ку; уче ству је у из ра ди кри те ри јума за до -
дје лу нов ча них сред ста ва по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, удру же њи -
ма гра ђа на, фон да ци ја ма те ор га ни за ци ја ма ко је се ба ве пи та њи ма
за шти те пра ва на ци о нал них ма њи на; ра ди на при пре ми и спро во -
ђе њу про гра ма и пла но ва Одје ље ња; пру жа нео п ход ну струч ну по -
моћ из дје ло кру га ра да Одје ље ња; ко ор ди ни ра и кон тро ли ше ре а -
ли за ци ју про је ка та удру же ња, фон да ци ја и удру же ња од јав ног ин -
те ре са; ко ор ди ни ра и кон тро ли ше ре а ли за ци ју во ђе ња ре ги ста ра и
ба за по да та ка из над ле жно сти Ре со ра ло кал не са мо у пра ве; под но -
си мје сеч не, квар тал не, по лу го ди шње и го ди шње из вје шта је о ак -
тив но сти ма из окви ра ра да Одје ље ња, ра ди на оства ри ва њу са рад -
ње са до ма ћим и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма; оба вља и дру ге
по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ми ни стра. Од го во ран је за ко ри шће -
ње фи нан сиј ских, ма те ри јал них и људ ских ре сур са Одје ље ња.

За свој рад од го во ран је по моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по -
ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и
зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 50.

Ви ши струч ни са рад ник за скуп штин ски и из бор ни си -
стем и по ли тич ке ор га ни за ци је

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је дру гог зва ња.

Опис по сло ва: вр ши сту диј ско-ана ли тич ке по сло ве ко ји се од -
но се на уна пре ђе ње и функ ци о ни са ње скуп штин ског си сте ма, си -
сте ма ло кал не са мо у пра ве, из бор ног си сте ма, из ја шња ва ња гра ђа -
на, те с тим у ве зи уче ству је у из ра ди на цр та про пи са и дру гих
ака та, од ре ђу је и при ку пља по дат ке од зна ча ја за из ра ду и ажу ри -
ра ње ба за по да та ка ко ји се од но се на еле мен те бит не за пра ће ње
функ ци о ни са ња по ли тич ког си сте ма, во ди ба зу по да та ка по ли тич -
ких ор га ни за ци ја; оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка
Одје ље ња и по моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни или фа кул тет по -
ли тич ких на у ка, нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же -
ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу -
блич ким ор га ни ма упра ве, зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 51.

Ви ши струч ни са рад ник за удру же ња гра ђа на, фон да ци је
и од но се са на ци о нал ним ма њи на ма

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је тре ћег зва ња.

Опис по сло ва: вр ши сту диј ско-ана ли тич ке по сло ве ко ји се од -
но се на уна пре ђе ње и функ ци о ни са ње си сте ма дру штве них ор га -
ни за ци ја, удру же ња гра ђа на, фон да ци ја и удру же ња од јав ног ин -
те ре са, те с тим у ве зи уче ству је у из ра ди на цр та за ко на и дру гих
оп штих ака та; во ди ре ги стар фон да ци ја и удру же ња и од го ва ра за
ажур ност ре ги стра; пра ти ста ње у обла сти за шти те пра ва на ци о -
нал них ма њи на, те с тим у ве зи оства ру је са рад њу са ор га ни за ци -
ја ма ко је оку пља ју при пад ни ке на ци о нал них ма њи на; уче ству је у
из ра ди ме то до ло ги је и кри те ри јума за рас по дје лу сред ста ва не -
про фит ним ор га ни за ци ја ма и фи зич ким ли ци ма, из ра ђу је квар тал -
не, по лу го ди шње и го ди шње из вје шта је о утро шку сред ста ва; при -
ку пља, при пре ма и об ра ђу је по дат ке од зна ча ја за из ра ду и ажу ри -
ра ње еви ден ци ја, од но сно ба зе по да та ка удру же ња гра ђа на и фон -
да ци ја ко ји су нео п ход ни за рад Ми ни стар ства. Оба вља и дру ге
по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и по моћ ни ка ми ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по -
ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве, зна -
ње ра да на ра чу на ру.

Члан 52.

Слу жбе ник за во ђе ње ре ги стра на се ље них мје ста и кре и -
ра ње ба за по да та ка

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник дру ге ка те го -
ри је са ви со ком струч ном спремом.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве ус по ста вља ња, во ђе ња и ажу ри -
ра ња ре ги стра на се ље них мје ста у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра -
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ве, уче ству је у из ра ди на цр та под за кон ских ака та ко ји се од но се на
фор ми ра ње но вих, пре ста нак по сто је ћих или на про мје не на зи ва
на се ље них мје ста, ус по ста вља ба зе по да та ка о свим ре ле вант ним
чи ње ни ца ма ко је се од но се на на се ље на мје ста, при пре ма од го ва -
ра ју ће из во де из ре ги стра на се ље них мје ста, оба вје шта ва над ле -
жне ор га не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и ре пу блич ке ор га не
упра ве о свим про мје на ма из вр ше ним у ре ги стру на се ље них мје -
ста, од го ва ра за тач ност уне се них по да та ка у ре ги стар, вр ши про -
јек то ва ње ба зе по да та ка нео п ход не за рад Ре со ра; пла ни ра, при ку -
пља и из ра ђу је ба зу по да та ка за Ре сор на осно ву до ста вље них по -
да та ка од је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве уз при мје ну од го ва ра ју ћих
стан дар да; по ста вља ло кал ну ра чу нар ску опре му за пре нос и
обра ду по да та ка, од го во ран је за пре нос и об ра ду по да та ка. Оба -
вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и по моћ ни ка
ми ни стра.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, елек тро тех нич ки фа кул -
тет или фа кул тет ин ду стриј ске пе да го ги је, нај ма ње дви је го ди не
рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, зна ње ра да на
ра чу на ру.

Члан 53.

Слу жбе ник за ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: вр ши ад ми ни стра тив не и тех нич ке по сло ве за
по тре бе Ре со ра, те струч них ти је ла и ко ми си ја ко је обра зу је ми ни -
стар; вр ши по сло ве ар хи ви ра ња спи са, ажу ри ра ња слу жбе них
еви ден ци ја и ба за по да та ка. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на -
чел ни ка Одје ље ња.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и по моћ ни ку
ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, управ на, еко ном ска шко ла
или гим на зи ја, нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном
сте пе ну обра зо ва ња и зна ње ра да на ра чу на ру.

4. Се кре та ри јат Ми ни стар ства

Члан 54.

Се кре тар Ми ни стар ства

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник дру ге
ка те го ри је.

Опис по сло ва: ру ко во ди и не по сред но упра вља Се кре та ри ја -
том Ми ни стар ства; ста ра се о ста њу ка дро ва и ускла ђу је рад ор га -
ни за ци о них је ди ни ца; об је ди ња ва пла но ве и про гра ме ра да ре со -
ра и пред ла же план и про грам ра да Ми ни стар ства, пра ти њи хо во
из вр ше ње и оба вје шта ва ми ни стра о истом, са чи ња ва по треб не
извје шта је; ор га ни зу је и над зи ре во ђе ње пер со нал не еви ден ци је;
при пре ма и пред ла же пла но ве струч ног уса вр ша ва ња и оспо со -
бља ва ња др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка; од го во ран је за
ко ри шће ње фи нан сиј ских, ма те ри јал них и људ ских ре сур са;
спрово ди по ступ ке по за хтје ву стра на ка ко је се по зи ва ју на при -
мје ну За ко на о сло бо ди при сту па ин фор ма ци ја ма; са ра ђу је са
Аген ци јом за др жав ну упра ву Ре пу бли ке Срп ске, са ра ђу је са дру -
гим ор га ни ма, пред у зе ћи ма, уста но ва ма и дру гим су бјек ти ма,
орга ни зу је и об је ди ња ва и дру ге по сло ве у Ми ни стар ству ве за не
за из вр ша ва ње про гра ма ра да Ми ни стар ства, ко ор ди ни ше до но -
ше ње и спрово ђе ње пла но ва обу ке за по сле них у Ми ни стар ству;
са чи ња ва при је дло ге оп штих ака та и на цр те по је ди нач них ака та
ко је до но си ми ни стар; оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ми ни -
стра. За свој рад од го во ран је ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет, нај ма ње
три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло -
жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и зна -
ње ра да на ра чу на ру.

Члан 55.

Ви ши струч ни са рад ник за прав не и ка дров ске по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник ше сте
ка те го ри је дру гог зва ња.

Опис по сло ва: уче ству је у из ра ди пра вил ни ка о уну тра шњој
ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста; уче ству је у из ра -
ди под за кон ских ака та ко ји се од но се на рад не од но се; при пре ма
сва рје ше ња из рад них од но са и сва дру га рје ше ња ко ја се од но се
на рад ноправ ни ста тус за по сле них; пра ти по зи тив не за кон ске про -
пи се у обла сти ра да и рад них од но са, во ди пер со нал не еви ден ци -

је о за по сле ним; вр ши по сло ве при ја ве и од ја ве за по сле них; ажу -
ри ра по дат ке у ве зи са пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси -
гу ра ња; ра ди на сре ђи ва њу и ком пле ти ра њу пер со нал них до си јеа
за по сле них и на ус по ста вља њу Цен трал ног ре ги стра за по сле них
рад ни ка; са чи ња ва пла но ве коришће ња го ди шњих од мо ра за по -
сле них рад ни ка и од су ства у са рад њи са ру ко во ди о ци ма ор га ни за -
ци о них ди је ло ва у Ми ни стар ству; ра ди на из ра ди рје ше ња о
коришће њу го ди шњих од мо ра, коришће њу пла ће ног од су ства и
не пла ће ног од су ства; са ра ђу је са Аген ци јом за др жав ну упра ву РС
по пи та њу упра вља ња људ ским ре сур си ма, оба вља по сло ве ко ји
се од но се на јав не на бав ке, са чи ња ва из ја ве и упо ред не при ка зе о
уса гла ше но сти про пи са ко је до но си Ми ни стар ство са прав ним те -
ко ви на ма Европ ске уни је (ac qu is communаutaire) на осно ву ва лид -
них по да та ка, пра ти и еви ден ти ра све ак тив но сти и до га ђа је ве за -
не за про це се европ ских ин те гра ци ја у ко ји ма уче ству је Ми ни -
стар ство, об је ди њу је ин фор ма ци је о ин те гра ци о ним про це си ма
при ку пље не од ре со ра, оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу се кре та -
ра Ми ни стар ства.

За свој рад од го во ран је се кре та ру Ми ни стар ства.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет или ви -
со ка шко ла - смјер јав на упра ва, нај ма ње дви је го ди не рад ног
иску ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња, по ло жен струч ни ис пит
за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве, зна ње ен гле ског је зи ка и
зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 56.

Слу жбе ник за фи нан сиј ско-ра чу но вод стве не по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник тре ће ка те го -
ри је са ви со ком струч ном спре мом.

Опис по сло ва: вр ши фи нан сиј ске, ра чу но вод стве не и об ра -
чун ске по сло ве; ор га ни зу је и ко ор ди ни ра рад фи нан сиј ских и ра -
чу но вод стве них по сло ва Ми ни стар ства, из ра ђу је бу џет ски за хтјев
Ми ни стар ства, при пре ма и пред ла же план по треб них сред ста ва за
скуп штин ски из бор ни си стем, из ра ђу је све вр сте фи нан сиј ских и
ма те ри јал них из вје шта ја, по лу го ди шње и го ди шње из вје шта је, пе -
ри о дич ни и за вр шни об ра чун; ли кви ди ра све по слов не до ку мен те;
вр ши кон ти ра ње и књи же ње свих фи нан сиј ско-ра чу но вод стве них
до ку ме на та у Глав ној књи зи тре зо ра (ГКТ); пред ла же мје ре за уса -
вр ша ва ње си сте ма рас по дје ле сред ста ва, во ди књи гу ула зних и
изла зних фак ту ра и вр ши пла ћа ње до спје лих оба ве за по фак ту ра -
ма, уго во ри ма и дру гим до ку мен ти ма; во ди све по треб не ван би -
лан сне еви ден ци је из обла сти књи го вод ства и фи нан сиј ског по -
сло ва ња, из ра ђу је ста ти стич ке и ана ли тич ке из вје шта је и дру ге
ма те ри ја ле од зна ча ја за рад Ми ни стар ства; од го во ран је за ко ри -
шће ње фи нан сиј ских и ма те ри јал них ре сур са; оба вља и дру ге по -
сло ве по на ло гу се кре та ра Ми ни стар ства.

За свој рад од го во ран је се кре та ру Ми ни стар ства.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, еко ном ски фа кул тет, нај -
ма ње јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња и зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 57.

Слу жбе ник за ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за
по сту пак јав них на бав ки; вр ши на бав ку сред ста ва и опре ме по
спрове де ном по ступ ку јав не на бав ке; ажу ри ра и во ди еви ден ци је
основ них сред ста ва и сит ног ин вен та ра, вр ши об ра чун амор ти за -
ци је и ре ва ло ри за ци је; са чи ња ва пре глед на бав ки основ них сред -
ста ва и вр ши књи же ње основ них сред ста ва у по моћ ним књи га ма
Ми ни стар ства; вр ши об ра чун пла та и на кна да за по сле них, во ди
по треб не ста ти стич ке еви ден ци је о ис пла ће ним пла та ма и на кна -
да ма и о то ме са ста вља из вје шта је, по пу ња ва по ре ске при ја ве и
до ста вља их над ле жним по ре ским упра ва ма, по пу ња ва М-4 обра -
сце и до ста вља их над ле жним фон до ви ма, вр ши по сло ве у ве зи са
го то вин ским ис пла тама, во ди нео п ход не бла гај нич ке еви ден ци је и
са ста вља днев не из вје шта је, во ди по треб не ста ти стич ке еви ден ци -
је о ис пла ће ним пла та ма и на кна да ма; вр ши и дру ге ад ми ни стра -
тив но-тех нич ке по сло ве за по тре бе Се кре та ри ја та; оба вља тех -
нич ке по сло ве ко ји се од но се на ус по ста вља ње и одр жа ва ње ин -
фор ма тич ке опре ме и мре же, обез бје ђу је чу ва ње ва жних по да та ка;
оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу се кре та ра Ми ни стар ства.

За свој рад од го во ран је се кре та ру Ми ни стар ства.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, управ на, еко ном ска шко ла
или гим на зи ја, нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном
сте пе ну обра зо ва ња и зна ње ра да на ра чу на ру.
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Члан 58.

Слу жбе ник за ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве у Кан -
це ла ри ји Брч ко Ди стрикт

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве тех нич ког се кре та ра; ор га ни зу је
са стан ке за по тре бе Кан це ла ри је у Брч ко Ди стрик ту; ко ор ди ни ра
рад Кан це ла ри је у до го во ру са се кре та ром Ми ни стар ства и ше фом
Ка би не та ми ни стра; вр ши ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за
по тре бе Кан це ла ри је, за во ди по шту у ин тер не до став не књи ге;
оба вља ма ње сло же не ад ми ни стра тив не по сло ве, као и дру ге по -
сло ве по на ло гу се кре та ра Ми ни стар ства и ше фа Ка би не та ми ни -
стра. Од го во ран је за упо тре бу и ко ри шће ње ма те ри јал них ре сур -
са. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу се кре та ра Ми ни стар ства и
ше фа Ка би не та ми ни стра.

За свој рад од го во ран је се кре та ру Ми ни стар ства.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, за вр ше на управ на, еко ном -
ска шко ла или гим на зи ја, нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у
тра же ном сте пе ну обра зо ва ња и зна ње ра да на ра чу на ру.

4.1. Одје ље ње за кан це ла риј ско по сло ва ње

Члан 59.

На чел ник Одје ље ња за кан це ла риј ско по сло ва ње

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са ви со ком струч ном спре мом.

Опис по сло ва: пла ни ра, ру ко во ди и ко ор ди ни ше ра дом Одје -
ље ња за кан це ла риј ско по сло ва ње уз при мје ну са вре ме них ин фор -
ма тич ких тех но ло ги ја, ор га ни зу је и кон тро ли ше рад за по сле них у
Одје ље њу, ор га ни зу је рад са стран ка ма, при јем, отва ра ње и сиг ни -
ра ње по ште, рас по ре ђи ва ње по ште на из вр ши о це по сло ва, а у
скла ду са Уред бом о кан це ла риј ском по сло ва њу ре пу блич ких ор -
га на упра ве и Упут ством о спро во ђе њу кан це ла риј ског по сло ва ња
у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве, во ди про то кол, да је оба вје ште ња
о кре та њу пред ме та ко ји се во де у пи сар ни ци, од го ва ра за чу ва ње
и ар хи ви ра ње пред ме та и дру ге до ку мен та ци је по за хтје ву
овлашће ног ли ца у скла ду са За ко ном о ар хив ској гра ђи, оба вља
по сло ве управ не ста ти сти ке, из ра ђу је ин фор ма ци је и из вје шта је о
из вр ше ним по сло ви ма Одје ље ња, а по по тре би и ана ли тич ке
извје шта је, пред ла же пла но ве обу ке за по сле них у Одје ље њу, вр ши
ана ли зу ра да и под но си пе ри о дич не из вје шта је се кре та ру Ми ни -
стар ства, од го во ран је за ко ри шће ње ма те ри јал них, фи нан сиј ских
и људ ских ре сур са. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу се кре та ра
Ми ни стар ства.

За свој рад од го во ран је се кре та ру Mинистарства.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, прав ни фа кул тет или фа -
кул тет по слов не еко но ми је - смјер јав на упра ва, нај ма ње дви је го -
ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња и зна ње ра -
да на ра чу на ру.

Члан 60.

Слу жбе ник за ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве при ма ња, рас по ре ђи ва ња и от -
пре ма ња по ште за ре пу блич ке ор га не упра ве; рад са стран ка ма;
пру жа ин фор ма ци је стран ка ма о на чи ну под но ше ња за хтје ва и о
то ку по ступ ка на за хтјев стран ке, во ди еви ден ци је за при мље не и
от пре мље не по ште у пи са ном и елек трон ском об ли ку, во ди еви -
ден ци је о кре та њу пред ме та, при пре ма и при ку пља струк тур не по -
дат ке за из ра ду ин фор ма ци ја и из вје шта ја о при је му и от пре ми по -
ште. По по тре би оба вља ку рир ске по сло ве. Оба вља и дру ге по сло -
ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и се кре та ра Ми ни стар ства.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и се кре та ру Ми -
ни стар ства.

Број из вр ши ла ца: 5.

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, управ на, еко ном ска шко ла
или гим на зи ја, нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном
сте пе ну обра зо ва ња и зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 61.

Слу жбе ник за по сло ве ар хи ва

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са ви шом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве сре ђи ва ња и чу ва ња ар хив ске
гра ђе, во ди ар хив ску књи гу, од го во ран је за при мје ну про пи са о
кан це ла риј ском по сло ва њу и про пи са о ру ко ва њу ар хив ском гра -
ђом, вр ши при прем не рад ње у по ступ ку ода би ра ња ар хив ске гра -

ђе и из лу чи ва ња ре ги стра тур не гра ђе, оба вља по сло ве управ не
ста ти сти ке ве за не за рад ар хи ва; из ра ђу је ин фор ма ци је и из вје -
шта је о из вр ше ним по сло ви ма ар хи ва, а по по тре би и ана ли тич ке
из вје шта је. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље -
ња и се кре та ра Ми ни стар ства.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и се кре та ру Ми -
ни стар ства.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: VI сте пен струч не спре ме, ви ша управ на шко ла, нај -
ма ње јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња и зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 62.

Слу жбе ник за по сло ве ар хи ва

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве сре ђи ва ња и чу ва ња ар хив ске
гра ђе, во ди ар хив ску књи гу, од го во ран је за при мје ну про пи са, за -
ко на и под за кон ских ака та из обла сти чу ва ња и за шти те ар хив ске
гра ђе; оба вља ма ње сло же не ад ми ни стра тив не по сло ве. Оба вља и
дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња и се кре та ра Ми ни -
стар ства.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и се кре та ру Ми -
ни стар ства.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, управ на или еко ном ска
шко ла или гим на зи ја, нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у
тра же ном сте пе ну обра зо ва ња и зна ње ра да на ра чу на ру.

Члан 63.

Во зач

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је са сред њом струч ном спре мом.

Опис по сло ва: вр ши по сло ве во за ча; ста ра се и од го во ран је за
тех нич ку ис прав но сти во зи ла Ми ни стар ства, за ко ја је за ду жен,
во зи се кре та ра Ми ни стар ства и по моћ ни ке ми ни стра, као и рад ни -
ке Ми ни стар ства по на ло гу ми ни стра или се кре та ра Ми ни стар -
ства, во ди еви ден ци је о утро шку го ри ва, пра ви мје сеч ни из вје штај
о слу жбе ним пу то ва њи ма, оба вља ку рир ске по сло ве, до пре му и
от пре му по ште; вр ши ин тер ну до ста ву слу жбе не по ште Ми ни -
стар ству и дру гим ор га ни ма упра ве, екс тер ну до ста ву по ште по
по тре би; фо то ко пи ра и умно жа ва слу жбе ну до ку мен та ци ју из дје -
ло кру га ра да Ми ни стар ства; оба вља ма ње сло же не ад ми ни стра -
тив не по сло ве. Од го во ран је за ко ри шће ње фи нан сиј ских и ма те -
ри јал них ре сур са. Оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка
Одје ље ња и се кре та ра Ми ни стар ства.

За свој рад од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња и се кре та ру Ми -
ни стар ства.

Број из вр ши ла ца: 1.

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, са о бра ћај на, тех нич ка, тех -
но ло шка или шко ла уче ни ка у при вре ди, по ло жен ис пит за во за ча
“Б” ка те го ри је и нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же -
ном сте пе ну обра зо ва ња.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 64.

Рас по ре ђи ва ње рад ни ка пре ма од ред ба ма овог пра вил ни ка
извр ши ће се у ро ку од 30 (три де сет) да на од да на ње го вог сту па -
ња на сна гу.

Члан 65.

Са став ни дио овог пра вил ни ка је ор га ни за ци о ни ди ја грам
Ми ни стар ства.

Члан 66.

Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них
мје ста у Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо у пра ве (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 49/10 и 62/11).

Члан 67.

Са гла сност на Пра вил ник да је Вла да Ре пу бли ке Срп ске. Овај
пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на ње го вог об ја вљи ва -
ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 10.1-020-77/12
6. фе бру а ра 2012. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Леј ла Ре шић, с.р.
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СА Д РЖ А Ј

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

427 Од лу ка о усло ви ма за рас пи си ва ње јав ног 
по зи ва за до дје лу кон це си је за ко ри шће ње 
мр ког угља и бен то ни та на ле жи шту 
“Ље шља ни”, оп шти на Но ви Град  . . . . . . . . . . . . . .1

428 Од лу ка о утвр ђи ва њу оп штег ин те ре са, 
број: 04/1-012-2-276/12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

429 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-291/12 . . . . . .3

430 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на Пра вил ник 
о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
рад них мје ста у Ми ни стар ству тр го ви не 
и ту ри зма  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

431 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на Пра вил ник 
о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
рад них мје ста у Ре пу блич ком за во ду за 
ге о ло шка ис тра жи ва ња . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

432 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на Анекс Пла на 
и про гра ма ра да Фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске 
за 2012. го ди ну  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

433 Од лу ка о ви си ни на кна да за ко ри шће ње 
по да та ка и пру жа ња услу га Ре пу блич ке упра ве 
за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве  . . . . . . .3

434 Од лу ка о по ни ште њу Од лу ке о до дје ли у за куп 
по љо при вред ног зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке 
Срп ске Ми тру Де спо то ви ћу из Би је љи не 
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, 
број 25/08)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

435 Пра вил ник о усло ви ма и по ступ ку до дје ле 
на зива при ма ри јус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
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