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4) на корицама уџбеника, приручника, правила и упутстава и на другим публикацијама у којима се обрађује проблематика из области заштите и спасавања,
5) на амблемима, медаљама, повељама и плакетама заштите и спасавања и
6) на пакетима, балама и другим врстама пошиљки помоћи које субјекти заштите и спасавања упућују у поједина
мјеста у земљи и иностранству као помоћ у случају елементарних и других несрећа.
Члан 10.
Знак заштите и спасавања у рату употребљава се:
1) приликом ангажовања припадника заштите и спасавања на извршавању задатака,
2) за обиљежавање објеката, опреме и материјалнотехничких средстава за заштиту и спасавање и
3) за обиљежавање објеката намијењених за потребе заштите и спасавања и за заштиту становништва.
Члан 11.
(1) Израду знака заштите и спасавања и заставе у потребном броју врши Републичка управа цивилне заштите и
јединица локалне самоуправе.
(2) Трошкове израде знака заштите и спасавања и заставе
за потребе Републичке управе цивилне заштите и припаднике
јединица цивилне заштите Републике Српске и Републичког
штаба за ванредне ситуације сноси Републичка управа цивилне заштите, а трошкове израде знака заштите и спасавања и
заставе за потребе субјеката заштите и спасавања јединице
локалне самоуправе сноси јединица локалне самоуправе.
Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о начину употребе знака цивилне заштите у миру
и рату (“Службени гласник Републике Српске”, број 69/02).
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: С/М-020-203/14
25. септембра 2014. године
Бања Лука

Министар,
Радислав Јовичић, с.р.
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На основу члана 19. став 3. Закона о геолошким истраживањима (“Службени гласник Републике Српске”, број
110/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије, енергетике и рударства, 25. септембра 2014. године, д о н о с и

ПРAВИЛНИK
О ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ГЕОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
И САДРЖАЈУ РЕВИЗИОНЕ КЛАУЗУЛЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступак ревизије
геолошке документације и садржај ревизионе клаузуле.
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ке и технике, оправданост извођења истражних радова,
усклађеност са законом и другим прописима из области
геологије, усклађеност са важећим техничким прописима,
нормативима, као и одговарајућим мјерама безбједности и
заштите здравља на раду, сигурности људи и објеката и заштите животне средине.
Члан 4.
(1) Ревизију програма врши стручна комисија, коју рјешењем именује министар индустрије, енергетике и рударства (у даљем тексту: министар).
(2) Стручну комисију из става 1. овог правилника чине
најмање три члана, од којих је један предсједник.
(3) Предсједник комисије програм доставља члановима
комисије и одређује ревидента извјестиоца који детаљно
прегледа достављени програм и сачињава извјештај, након
чега се заказује сједница комисије.
(4) Сједници комисије за ревизију програма, осим чланова комисије у пуном саставу, обавезно присуствује и аутор програма.
Члан 5.
(1) Примједбе на програм аутор је дужан да отклони и
коригован програм достави стручној комисији у року који
не може бити дужи од 30 дана.
(2) Стручна комисија из члана 4. став 1. овог правилника по завршетку ревизије дужна је да у року од осам дана
сачини извјештај о извршеној ревизији и ревизионом клаузулом потврди да је програм сачињен у складу са Законом о
геолошким истраживањима (“Службени гласник Републике Српске”, број 110/13 - у даљем тексту: Закон) и другим
прописима.
(3) Образац ревизионе клаузуле из става 2. овог члана
налази се у Прилогу 1 овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 6.
(1) Ревизију пројеката врши правно лице које посједује
лиценцу за геолошка истраживања.
(2) Ако правно лице које врши ревизију пројекта нема
запослено лице са положеним стручним испитом из одговарајуће области геологије, дужно је да за ревизију пројекта
ангажује правно лице са лиценцом које у радном односу на
неодређено има дипломираног инжењера геолошке струке,
са положеним стручним испитом из одговарајуће области
геологије.
Члан 7.
(1) Ако се ревизијом утврди да пројекат није сачињен
у складу са законом и другим прописима, правно лице које
врши ревизију пројекта одређује рок у којем је обавезно
допунити пројекат, а који не може бити дужи од 15 дана од
дана пријема обавјештења.
(2) У случају да допуњени пројекат не буде достављен у
року из става 1. овог члана, правно лице које врши ревизију
пројекта не издаје ревизиону клаузулу.

Члан 2.
Геолошка документација у смислу овог правилника
означава програм основних геолошких истраживања (у
даљем тексту: програм), пројекат детаљних геолошких
истраживања (у даљем тексту: пројекат), елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви минералне
сировине (у даљем тексту: елаборат о резервама) и елаборат о изведеним геолошким истраживањима (у даљем тексту: елаборат о изведеним истраживањима).

Члан 8.
(1) Када се ревизијом утврди да је пројекат сачињен у
складу са законом и другим прописима, правно лице које
врши ревизију пројекта дужно је да сачини извјештај о
извршеној ревизији и ревизионом клаузулом потврди да је
пројекат сачињен у складу са чланом 3. овог правилника.
(2) Ревизиону клаузулу из става 1. овог члана потписом
и печатом овјерава директор правног лица које је извршило
ревизују пројекта.
(3) Образац ревизионе клаузуле из става 1. овог члана
налази се у Прилогу 2, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 3.
Ревизија геолошке документације обухвата контролу
примјене савремених достигнућа и метода геолошке нау-

Члан 9.
Трошкове ревизије пројекта сноси подносилац захтјева
за ревизију пројекта.

8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 10.
(1) Поступак ревизије елабората о резервама врши се на
начин прописан у чл. 43. до 45. Закона.
(2) Образац ревизионе клаузуле којом се потврђује да
је елаборат сачињен у складу са законом и другим прописима налази се у Прилогу 3, који чини саставни дио овог
правилника.
Члан 11.
(1) Ревизију елабората о изведеним истраживањима врши правно лице које посједује лиценцу за геолошка
истраживања.
(2) Ако правно лице које врши ревизију елабората о
изведеним истраживањима нема запослено лице са положеним стручним испитом из одговарајуће области геологије, дужно је за ревизију елабората ангажовати правно
лице са лиценцом које у радном односу на неодређено има
дипломираног инжењера геолошке струке са положеним
стручним испитом из одговарајуће области геологије.
Члан 12.
(1) Ако се ревизијом утврди да елаборат о изведеним
истраживањима није сачињен у складу са законом и другим прописима, правно лице које врши ревизију елабората
одређује рок у којем је обавезно допунити елаборат, а који
не може бити дужи од 15 дана од дана пријема обавјештења.
(2) У случају да допуњени елаборат не буде достављен
у року из става 1. овог члана, правно лице које врши ревизију елабората о изведеним истраживањима не издаје ревизиону клаузулу.
Члан 13.
(1) Када се ревизијом утврди да је елаборат о изведеним истраживањима сачињен у складу са законом и другим
прописима, правно лице које врши ревизију елабората дужно је да сачини извјештај о извршеној ревизији и ревизионом клаузулом потврди да је елаборат сачињен у складу са
чланом 3. овог правилника.
(2) Ревизиону клаузулу из става 1. овог члана потписом
и печатом овјерава директор правног лица које је извршило
ревизују елабората.
(3) Образац ревизионе клаузуле из става 1. овог члана
налази се у Прилогу 4, који чини саставни дио овог правилника.
Члан 14.
Трошкове ревизије елабората о изведеним истраживањима сноси подносилац захтјева за ревизију елабората о
изведеним истраживањима.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.07/020-2104-4/14
25. септембра 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Жељко Ковачевић, с.р.
ПРИЛОГ 1

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ПРОГРАМА
ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
_______________________________________________
Број:
Датум:
РЕВИЗИОНА КЛАУЗУЛА
којом се потврђује да је сачињена ревизија Програма основних
геолошких истраживања ________________________ и да је Програм сачињен у складу са савременим достигнућима и методама
геолошке науке и технике, усклађен са законом и другим прописима из области геологије, важећим техничким прописима, нормативима, као и одговарајућим мјерама безбједности и заштите
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здравља на раду, сигурности људи и објеката и заштите животне
средине.
Чланови стручне комисије:
_______________________
_______________________
_______________________
ПРИЛОГ 2
____________________________________________________
Назив правног лица које је вршило ревизију пројекта
Број:
Датум:
РЕВИЗИОНА КЛАУЗУЛА
којом се потврђује да је сачињена ревизија Пројекта детаљних
геолошких истраживања _________________________________ и
да је Пројекат сачињен у складу са савременим достигнућима и
методама геолошке науке и технике, усклађен са законом и другим
прописима из области геологије, важећим техничким прописима,
нормативима, као и одговарајућим мјерама безбједности и заштите
здравља на раду, сигурности људи и објеката и заштите животне
средине.
Ревизију извршио:
Овлашћено лице у правном лицу:
__________________
____________________________
М. П.
Прилози уз ревизиону клаузулу:
1) лиценца правног лица које је вршило ревизију,
2) доказ да лице које је извршило ревизију испуњава услове
прописане Законом о геолошким истраживањима.
ПРИЛОГ 3
КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ЕЛАБОРАТА О КЛАСИФИКАЦИЈИ,
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ И ПРОРАЧУНУ РЕЗЕРВИ
____________________________________________________
Број:
Датум:
РЕВИЗИОНА КЛАУЗУЛА
којом се потврђује да је сачињена ревизија Елабората о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви ______________________
и да је Елаборат сачињен у складу са савременим достигнућима и
методама геолошке науке и технике, усклађен са законом и другим
прописима из области геологије, важећим техничким прописима,
нормативима, као и одговарајућим мјерама безбједности и заштите
здравља на раду, сигурности људи и објеката и заштите животне
средине.
Чланови комисије:
_______________________
_______________________
_______________________
ПРИЛОГ 4
____________________________________________________
Назив правног лица које је вршило ревизију Елабората о
изведеним истраживањима
Број:
Датум:
РЕВИЗИОНА КЛАУЗУЛА
којом се потврђује да је сачињена ревизија Елабората о изведеним
истраживањима ____________________________ и да је Елаборат
сачињен у складу са савременим достигнућима и методама геолошке науке и технике, усклађен са законом и другим прописима из
области геологије, важећим техничким прописима, нормативима,
као и одговарајућим мјерама безбједности и заштите здравља на
раду, сигурности људи и објеката и заштите животне средине.
Ревизију извршио:
Овлашћено лице у правном лицу:
__________________
____________________________
М. П.
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Прилози уз ревизиону клаузулу:
1) лиценца правног лица које је вршило ревизију,
2) доказ да лице које је извршило ревизију испуњава услове
прописане Законом о геолошким истраживањима.

1450
Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја
пољопривреде и села (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о
пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени
гласник Републике Српске”, број 60/14) у члану 2. у ставу
6. у тачки 2) ријечи: “и субјекте у систему ПДВ” бришу се.
Послије тачке 2) додају се нове т. 3) и 4), које гласе:
“3) фискални рачуни и фактуре о инвестиционим средствима за подршку дугорочним улагањима из члана 43.
овог правилника настали након истека рока за подношење
захтјева, а који се односе на авансне уплате извршене у
року, прихватају се као докази о инвестираним средствима
при обради благовремених захтјева корисника и
4) фискални рачуни и фактуре о инвестиционим средствима за подршку дугорочним улагањима из члана 43.
овог правилника настали у року за подношење захтјева, а
који се односе на уплате извршене након истека рока, прихватају се као докази о инвестираним средствима при обради благовремених захтјева корисника”.
Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. ријечи: “и буџету Републике Српске по основу концесионих накнада или закупнина за коришћење пољопривредног земљишта путем концесија или
закупа” бришу се.
У ставу 5. додаје се нова тачка 1), која гласи:
“1) имају доспјеле а неизмирене обавезе према буџету
Републике Српске по основу концесионих накнада или закупнина за коришћење пољопривредног земљишта путем
концесија или закупа,”.
Досадашње т. 1) и 2) постају т. 2) и 3).
Члан 3.
У члану 30. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана
пољопривредни произвођачи остварују за оштећења од
прекомјерних падавина, града, олујног невремена и дрвенара (Xyleborus dispar (F.) Coleoptera: Scolytidea), и то: за
степен оштећења до 20% у износу до 50 КМ по хектару;
за степен оштећења 21% до 50% у износу до 150 КМ по
хектару; за степен оштећења 51% до 80% у износу до 200
КМ по хектару и за степен оштећења преко 81% у износу
до 250 КМ по хектару.”.
У ставу 5. ријечи: “31. августа” замјењују се ријечима:
“30. септембра”.
Члан 4.
У члану 31. у ставу 10. тачка 4) мијења се и гласи:
“4) у сврху доказивања штете из става 10. тачка 3) овог
члана, газдинствo прилажe копију Записника комисије о
процјени штете од поплава, прекомјерних падавина, града
и олујног невремена”.
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Члан 5.
Послије члана 31. додаје се нови члан 31а, који гласи:
“Члан 31а.
(1) Подстицајна средства за производњу меркантилне
пшенице у 2015. години утврђују се у износу до 250 КМ/
ха и одобравају се за површине регистроване као обрадиве у Регистру пољопривредних газдинстава, на којима је
извршена јесења сјетва меркантилне пшенице у 2014. години, а што ће корисници пријавити као начин коришћења
пољопривредног земљишта у РПГ у 2015. години.
(2) Обрачун и исплата подстицајних средстава из става
1. овог члана извршиће се двократно:
1) први обрачун у прољеће 2015. године и
2) други обрачун након извршене жетве и утврђене
висине приноса пшенице по хектару пријављене сјетвене
површине.
(3) За остваривање права на први дио подстицајних
средстава за производњу меркантилне пшенице у износу
до 125 КМ/ха регистровани пољопривредни произвођачи
морају испунити сљедеће услове:
1) да засију минимално 1,5 ха меркантилне пшенице и
2) да у производном циклусу примијене препоручене
нормативе који су предвиђени у Програму унапређивања
производње меркантилне пшенице у Републици од 2011. до
2016. године, од минимално 170 кг сјеменске пшенице по ха.
(4) За остваривање права на други дио подстицајних
средстава за производњу меркантилне пшенице у износу
до 125 КМ/ха регистровани пољопривредни произвођачи
морају да остваре минималан принос од 4 т/ха.
(5) Пријаву сјетвених површина засијаних меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 2014. године и захтјев за
регресирање репроматеријала за производњу меркантилне
пшенице пољопривредна газдинства подносе подручним
јединицама Министарства или градским, односно општинским одјељењима за привреду, односно пољопривреду гдје
не постоје подручне јединице Министарства на Обрасцу
26а. (ПЈС2014) и Обрасцу 26б. (ЗРМП2015), који се налазе у прилогу овог правилника, а најкасније до 2. децембра
2014. године.
(6) Као доказ о примјени препоручених норматива репроматеријала из става 3. тачка 2) овог члана корисници уз
захтјев прилажу:
1) фискални рачун (фискални исјечак) на којем је назначено име подносиоца захтјева или
2) фискални рачун (фискални исјечак) на којем није назначено име подносиоца захтјева, уз потписану и овјерену
фактуру која гласи на име подносиоца захтјева, уз назначен ЈМБ/ЈИБ и број предметног фискалног рачуна (BF) под
условом да се једна фактура односи искључиво на један
фискални рачун.
(7) Подручне јединице Министарства или градска, односно општинска одјељења за привреду, односно пољопривреду гдје не постоје подручне јединице Министарства
достављају Агенцији обједињено све запримљене пријаве,
захтјеве и спецификацију пријава засијаних површина под
меркантилном пшеницом у јесен 2014. године Образац 26в.
(СПЈС2014), са прилозима према упутству и обрасцима
достављеним од Министарства.
(8) Агенција врши први обрачун захтјева, провјеру
пријављених сјетвених површина са површинама из Регистра пољопривредних газдинстава, препорученим нормативима репроматеријала, приложеним рачунима, на основу
чега одобрава газдинствима први дио субвенције у износу
до 125 КМ/ха, у складу са расположивим износом који је
утврђен Планом коришћења средстава.
(9) Након извршене жетве, а најкасније до 5. августа
2015. године, газдинства достављају подручним јединицама Министарства или градским, односно општинским
одјељењима за привреду, односно пољопривреду гдје
не постоје подручне јединице Министарства податке о
ускладиштеним количинама меркантилне пшенице у фор-

