6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 33.
(1) Сваки контингент противградних ракета треба да
има сву потребну документацију о типском испитивању,
техничке карактеристике, балистичке таблице, дозволе за
серијску производњу и употребу одабраног типа противградне ракете.
(2) Приликом сваке промјене у конструкцији противградне ракете потребно је од произвођача прибавити документацију о испитивању утицаја промјена на балистичке и
техничке карактеристике ракете.
Члан 34.
Руковање и превоз противградних ракета обавља се у
складу са одговарајућим прописима о опасним материјама.
2. Метеоролошка отопина за генераторе
Члан 35.
Отопина сребројодида у ацетону (за приземне и авиогенераторе) треба да задовољава сљедеће услове:
1) по хемијском саставу је до 3% отопина реагенса на
бази AgI у ацетону декларисаног састава,
2) током једног сата непрекидног рада приземног генератора осигурава избацивање у атмосферу најмање 5 · 10¹³
умјетних језгара залеђивања измјерено при температури
-10 °C +/-0,5 °C у ледо комори овлашћене установе,
3) омогућава континуирани рад приземних генератора
најмање осам сати,
4) задржава хемијску стабилност и активност најмање
двије године,
5) не производи недопуштене количине еколошки
штетних састојака,
6) похрањена је у посуде од 10 литара до највише 30 литара, одговарајуће за руковање једном лицу и непропусне
за свјетлост,
7) свака испоручена јединица прописно је означена
ознаком за запаљиву материју, врсту запаљиве материје,
кратким описом поступка у случају опасног догађаја, ознаком испоручиоца и датумом производње.
Члан 36.
Сваки тип метеоролошке отопине прије стављања у
промет треба испитати овлашћена институција, а приликом
његове набавке потребно је прибавити и документацију о
спроведеном испитивању, као и дозволу за њено стављање
у промет.
Члан 37.
Руковање и превоз метеоролошке отопине обавља се у
складу са одговарајућим прописима о опасним материјама.
ГЛАВА IV
МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕВОЗ
ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА И ДРУГИХ СРЕДСТАВА
ДЈЕЛОВАЊА
Члан 38.
(1) Цјелокупни простор Главног оперативног центра,
подручних противградних центара, радарских центара, као
и аутоматских противградних станица, ограђен је, обезбијеђен видео-надзором и одговарајуће обиљежен.
(2) До свих објеката из става 1. овог члана потребно је
обезбиједити тврди пут да би се омогућио приступ службеним теретним и теренским возилима.
(3) Сви сегменти система противградне заштите треба да
задовољавају стандарде који су утврђени прописима о противпожарној заштити, заштити живота и здравља људи и околине од штетних утицаја опасних материја и нејонизујућих
зрачења, санитарним условима, те еколошким захтјевима.
Члан 39.
Противградне станице постављају се на одређеној
удаљености од саобраћајница, стамбених, привредних и
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других објеката, а у складу са прописима којима се регулише област експлозивних материја.
Члан 40.
(1) За складиштење ракета и метеоролошке отопине користе се складишта која су физички раздвојена, а која се
налазе у саставу Главног оперативног центра и подручних
противградних центара.
(2) Централно складиште противградних ракета треба
да има капацитет за складиштење минимално 2000 килограма експлозивне материје, док се у приручним складиштима може складиштити до 500 килограма експлозивне
материје.
(3) Бокс за складиштење метеоролошке отопине треба
да има капацитет за чување до 5.000 литара ове отопине.
(4) Поред услова из ст. 2. и 3. овог члана, складишта
се граде тако да задовољавају и критеријуме одређене посебним прописима о складиштењу експлозивних материја,
запаљивих течности и гасова.
Члан 41.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-330-363/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.
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На 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 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
115/18, 111/21 и 15/22), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 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”, бр. 4/22 и 15/22) у члану 7. у
ставу 1. у тачки 4) у подтачки 2. ријеч: “осамнаестонедјељних” брише се.
Члан 2.
У члану 13. у ставу 1. број: “18” замјењује се бројем:
“16”.
У ставу 5. број: “18” замјењује се бројем: “16”.
Члан 3.
У члану 20. у ставу 4. ријечи: “0,35 КМ” замјењују се
ријечима: “0,50 КМ”, а ријечи: “0,60 КМ” замјењују се
ријечима: “0,75 КМ”.
У ставу 5. ријечи: “50.000 КМ” замјењују се ријечима:
“70.000 КМ”.
Члан 4.
Члан 25. мијења се и гласи:
“(1) Право на премију за произведено и продато поврће
и гљиве имају корисници подстицаја који остваре продају у
обрачунском периоду ако је производња остварена на површинама регистрованим као обрадиве и које су пријављене
као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ.
(2) Произвођачи и откупљивачи који се баве производњом или дистрибуцијом меркантилног кромпира остварују
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право на премију из става 1. овог члана ако су уписани у
Фиторегистар.
(3) Право на премију из става 1. овог члана имају произвођачи који остваре минимум обима производње по
врстама, и то за:
1) поврће у затвореном простору минимум 0,1 hа са најмање 1.500 kg по врсти поврћа,
2) поврће на отвореном простору минимум 0,5 hа укупних површина поврћа, односно 0,1 hа укупних површина
краставца корнишона са најмање 1.000 kg по врсти поврћа,
3) гљиве, најмање 50.000 kg на годишњем нивоу.
(4) Право на премију за произведено и продато поврће
физичка лица остварују посредством прерађивача, организатора производње и организатора откупа регистрованог на
територији Републике Српске на основу захтјева уз који се
прилажу:
1) робно-аналитичка картица или документ евиденције
дневног откупа производа,
2) уговори са произвођачима о организованој производњи, односно откупу поврћа,
3) спецификација корисника подстицаја са количинама
откупљених производа попуњена на Обрасцу 19. из Прилога овог правилника, који се доставља у писаној и у електронској форми на електронску адресу Агенције (Образац
је доступан на интернет страници Агенције).
(5) Физичка лица која су продала поврће откупљивачу
чије је сједиште у Федерацији Босне и Херцеговине или
Брчко Дистрикту право на премију из овог члана остварују
на основу захтјева уз који се прилаже:
1) потписани и овјерени откупни блокови на основу
којих је извршен откуп,
2) уговори са откупљивачем о организованој производњи, односно откупу поврћа,
3) доказ да је преузета роба плаћена (овјерен и потписан извод из банке),
4) спецификација произведених и продатих количина
поврћа - властита производња, попуњена на Обрасцу 20.
из Прилога овог правилника, који се доставља у писаној
и у електронској форми на електронску адресу Агенције
(Образац је доступан на интернет страници Агенције).
(6) Право на премију за произведено и продато поврће
и гљиве пословни субјекти и пољопривредни произвођачи
у систему ПДВ-а остварују на основу захтјева који се подноси Агенцији и уз који се прилажу:
1) велепродајна фактура са отпремницама или малопродајна фактура са фискалним рачуном и отпремницама, односно доказ да су произведене количине предате у прераду
у случају када је произвођач и прерађивач исти пословни
субјект,
2) пореска фактура са отпремницом о продатим количинама (пољопривредни произвођачи који су у систему
ПДВ-а),
3) овјерена књига излазних фактура,
4) спецификација произведених и продатих количина
поврћа или гљива - властита производња, попуњена на
Обрасцу 20. из Прилога овог правилника, који се доставља
у писаној и у електронској форми на електронску адресу
Агенције (Образац је доступан на интернет страници Агенције),
5) доказ о набавци супстрата за произвођаче гљива.
(7) Количине поврћа пријављене за подстицај упоређују се са површинама под поврћем уписаним као начин
коришћења у РПГ, при чему се свако одступање утврђеног
приноса по врсти поврћа од норматива наведених у Спецификацији број 1. у Прилогу овог правилника коригује у
складу са нормативом.
(8) Висина премије за произведено и продато поврће и
гљиве утврђује се након обраде приспјелих захтјева, у складу са износом који је утврђен Планом коришћења средстава
и утврђеном референтном цијеном и износи до 0,15 КМ по
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килограму за све врсте поврћа, осим бијелог лука и гљива
за који износи до 0,7 КМ по килограму.
(9) Максимални износ премије који корисник подстицаја може да оствари за ову врсту подстицаја у текућој години је 100.000 КМ по кориснику за произвођаче поврћа и
50.000 КМ по кориснику за произвођаче гљива.
(10) Захтјев за остваривање права на премију за произведено и продато поврће подноси се најкасније до 30. новембра текуће године”.
Члан 5.
У члану 56. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Право на подстицајна средства за спроведене мјере
лабораторијскe дијагностикe нарочито опасних заразних
болести животиња и зооноза чије сузбијање је од посебног интереса за Републику Српску и обавезног утврђивања
узрока угинућа остварују референтне ветеринарске лабораторије за сљедеће болести: болест лудих крава (БСЕ)
за говеда из домаће производње (осим говеда старијих од
30 мјесеци намијењена за клање за људску исхрану чија
је обавеза прегледа прописана годишњим Програмом мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској),
туберкулозу, листериозу, бруцелозу, ензоотску леукозу говеда, лептоспирозу, бјеснило, Аујецкијеву болест, класичну кугу свиња, парвовирозу, антракс, кју грозницу, болест
плавог језика, болест квргаве коже, хламидиoзу, цирко вирус, авијарну инфлуенцу, салмонелозу, кампилобактериозу,
инфективни бовини ринотрахеитис (ИБР), инфективну анемију копитара (ИАК), говеђу вирусну дијареју (БВД), паратуберкулозу, америчку кугу пчелињег легла, афричку кугу
свиња, параинфлуенцу говеда, грозницу западног Нила,
вирусни артеритис коња и других болести животиња и зооноза и утврђивање узрока угинућа, као и за анализе у контроли квалитета сировог млијека и производа од млијека”.
Став 5. мијења се и гласи:
“(5) Уз податке о узорку из става 3. овог члана ветеринарска лабораторија у поље напомена у ВИС РС уноси број
и датум рјешења инспектора или сагласности Министарства за спровођење мјере лабораторијске дијагностике, који
се заједно са налазом скенира и поставља у ВИС РС”.
Члан 6.
У члану 59. став 9. мијења се и гласи:
“(9) У Републици Српској ће се од 1. септембра до
30. новембра 2022. године наставити спровођење контроле и искорјењивања ИАК-а код копитара старости преко
шест мјесеци на јединицама локалне самоуправе на којима је дијагностиковано три и више позитивних копитара
у посљедњих годину дана према подацима Министарства
(општина Пале)”.
Члан 7.
У члану 62. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Комисија коју именује министар врши бодовање
захтјева према критеријумима и бодовима наведеним у
Спецификацији број 5. из Прилога овог правилника, при
чему предност имају подносиоци захтјева који први пут
остварују право на подстицајна средства по основу овог
члана, те објављује ранг-листу на службеној страници Министарства”.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-052-1731/22
11. марта 2022. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.
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Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7, а у вези са

