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На основу члана 31. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и
члана 15. тачка г) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ УРЕДБЕ О РЕГИСТРУ
СПОРАЗУМА И ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ СА СУБЈЕКТИМА У ИНОСТРАНСТВУ

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

Републике Српске”, бр. 125/11, 123/12, 24/16 и 1/18) у члану
7. у ставу 2. ријечи: “Министарству за економске односе и
регионалну сарадњу” замјењују се ријечима: “Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу”.
Члан 2.
У члану 12. у ставу 2. ријечи: “министра за економске
односе и регионалну сарадњу” замјењују се ријечима: “министра за европске интеграције и међународну сарадњу”.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 1.
У Уредби о Регистру споразума и протокола о сарадњи
Републике Српске са субјектима у иностранству (“Службени гласник Републике Српске”, број 73/09) у члану 1. ријеч:
“регионалне” замјењује се ријечју: “међународне”.

Број: 04/1-012-2-936/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Члан 2.
У члану 2. послије ријечи: “здравствене” ријеч: “и” брише се и додаје запета, а послије ријечи: “социјалне” додају
се ријечи: “и друге”.

На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета
Републике Српске за 2019. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 122/18) и члана 43. став 3. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 118/08), Влада Републике Српске, на 16.
сједници, одржаној 11.4.2019. године, д о н о с и

Члан 3.
У члану 4. ријечи: “Министарству за економске односе
и регионалну сарадњу” замјењују се ријечима: “Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу”.
Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-937/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

570

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

571

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске (организациони код 1344)
на План утрошка средстава за период од 1.1. до 31.3.2019.
године на позицији 415200 - текући грант хуманитарним
организацијама и удружењима у износу од 525.250,00 КМ.

О ИЗМЈЕНАМА УРЕДБЕ О УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ
И РАД ПРЕДСТАВНИШТАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У
ИНОСТРАНСТВУ

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- Црвени крст Републике Српске ................ 150.000,00 КМ,
- “Искра” сигурна кућа ................................. 35.000,00 КМ,
- Удружење дијализираних, трансплантираних и
хроничних бубрежних болесника
Републике Српске......................................... 340.250,00 КМ.

Члан 1.
У Уредби о условима за оснивање и рад представништава Републике Српске у иностранству (“Службени гласник

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

На основу члана 15. тачка и), члана 22. и члана 43. став
2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

УРЕДБУ

2
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IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-976/19
11. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета
за 2019. годину (“Службени гласник Републике Српске”,
број 122/18) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 11.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству здравља и социјалне
заштите Републике Српске (организациони код 1344) на
План утрошка средстава за период од 1.1. до 31.3.2019. године, на позицији 415200 - текући грантови удружењима од
јавног интереса у износу од 72.875,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- Савез дистрофичара Републике Српске,
Бања Лука...........................................................4.500,00 КМ,
- Савез глувих и наглувих Републике Српске,
Бања Лука...........................................................7.500,00 КМ,
- Савез слијепих Републике Српске,
Бања Лука...........................................................8.125,00 КМ,
- Савез параплегичара, обољелих од дјечије
парализе и осталих тјелесних инвалида
Републике Српске..............................................8.125,00 КМ,
- Савез удружења за помоћ ментално недовољно
развијеним лицима Републике Српске,
Бања Лука...........................................................8.125,00 КМ,
- Савез друштава добровољних давалаца
крви Републике Српске, Требиње ....................6.500,00 КМ,
- Савез за ријетке болести Бања Лука .............7.500,00 КМ,
- Удружење за помоћ лицима са аутизмом
“Дјеца свјетлост” Бања Лука............................7.500,00 КМ,
- Организација ампутираца
УДАС Републике Српске ...............................15.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-975/19
11. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

573
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), у вези са чланом 19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 68/07, 109/12 и 44/16), а након разматрања Програма
рада Агенције за акредитацију високошколских установа
Републике Српске са финансијским планом за 2019. годину, Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној
3.4.2019. године, д о н о с и
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ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ
УСТАНОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм рада Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске са
финансијским планом за 2019. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-939/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

574
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), у вези са чланом 19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 68/07, 109/12 и 44/16), а након разматрања Годишњег
плана и програма рада ЈУ “Андрићев институт” у Вишеграду са годишњим финансијским планом за 2019. годину, Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној
3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН
И ПРОГРАМ РАДА ЈУ “АНДРИЋЕВ ИНСТИТУТ” У
ВИШЕГРАДУ СА ГОДИШЊИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи план и програм рада ЈУ
“Андрићев институт” у Вишеграду са годишњим финансијским планом за 2019. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-938/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

575
На основу члана 27. став 2. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године,
доноси

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈЕ
ПУТЕМ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
СОКОЛАЦ

I
Овом одлуком утврђују се услови за додјелу концесијe
Јавној установи Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука, за коришћење пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју општине Соколац
ради остваривања права обављања производње безвирусног сјеменског материјала у планинским подручјима.

17.4.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

II
Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се путем
преговарачког поступка на основу закљученог споразума
о сарадњи ради стварања услова за обављања производње
безвирусног сјеменског материјала у планинским подручјима у Републици Српској, закљученог између Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде и Јавне установе
“Пољопривредни институт Републике Српске” Бања Лука.
III
Предмет концесије је пољопривредно земљиштe у
својини Републике Српске на подручју општине Соколац,
уписано у Л.н. бр. 222/68 и 587/2, к.о. Подроманија, и у л.н.
бр. 218/22 и 692 к.о. Балтићи, укупне површине 84,8679
хектара.
IV
Концесија се додјељује на период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.
V
Висина минималне концесионе накнаде утврђује се
како слиједи:
- накнада за уступљено право којa се плаћа једнократно
износи 1.913,70 КМ и
- накнада за коришћење износи 7.654,80 КМ годишње,
а по јединици површине предмета концесије износи 90,20
КМ/ha.
VI
Уговором о концесији ближе ће се одредити обавезе
концесионара у погледу услова коришћења предмета концесије.
VII
Надлежни орган за спровођење преговарачког поступка
за додјелу концесије је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, које ће у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке доставити Влади Републике
Српске извјештај о спроведеном преговарачком поступку,
приједлог рјешења о додјели концесије и приједлог уговора
о концесији.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-940/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-941/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

577
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 122/18), Влада Републике Српске, на 15.
сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност за основне школе (организациони
код 0814) на План утрошка средстава за период од 1.1. до
31.3.2019. године у укупном износу од 56.670,00 КМ, и то
са позиције:
- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме у
износу од 56.670,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
просвјете и културе и Министарство финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-951/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

578
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ

576
На основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 5.
Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и члана 43. став 3. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници,
одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОДМОРИШТА “БРКИЋА ВОДА” СА
ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ И БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА
НА АУТО-ПУТУ БАЊАЛУКА-ДОБОЈ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА ТРАНСФЕРА ЗА ЈУ “ВОДЕ СРПСКЕ” ЗА
2019. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава трансфера за ЈУ “Воде Српске” за 2019. годину Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде (организациони
код 1546) са позиције 488100 - трансфер за ЈУ “Воде Српске” у укупном износу од 9.700.000,00 КМ.

1)

I
Покреће се поступак додјеле концесије за изградњу
одморишта “Бркића вода” са пратећим садржајем и бензинским станицама на ауто-путу Бањалука-Добој.

2)

II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке
покреће се на основу иницијативе привредног друштва
“Брчко-гас” д.о.о. Брчко.

4)
5)

3)

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се за:
расходе за лична примања
у износу од............................................4.020.000,00 КМ,
расходе по основу коришћења робе и
услуга у износу од ............................... 4.110.500,00 КМ,
расходе финансирања и друге
финансијске трошкове у износу од ...........3.000,00 КМ,
грантове у земљи у износу од ..................55.000,00 КМ,
расходе по судским рјешењима
у износу од.................................................10.000,00 КМ,
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6) издатке за нефинансијску имовину
у износу од............................................1.469.500,00 КМ,
7) остале издатке у износу од .........................2.000,00 КМ,
8) остале издатке из трансакција између
или унутар јединица власти
у износу од................................................ 30.000,00 КМ.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-952/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

579
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 17. став 1. и члана 348. став 4. Закона о
стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 124/08, 58/09, 60/11 и 95/11), Влада Републике Српске,
на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАМЈЕНУ СТАМБЕНИХ
ЈЕДИНИЦА

I
Даје се сагласност за замјену стамбених јединица између Министарства рада и борачко инвалидске заштите и
Града Зворника, на становима који се налазе у Зворнику,
Болничкa улицa 28 А, у згради изграђеној на к.п. број: 1090
КО Зворник град.
Стан власништво Града Зворника на петом спрату, број
37, по структури двособан, површине 43,16 m², уписан у
књигу уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова, лист број: 7269 КО Зворник, мијења се за стамбену јединицу Министарства рада и борачко-инвалидске заштите,
која се налази у истој згради у Зворнику, Болничкa улицa 28
А, на другом спрату, стан број 17, по структури једнособан,
површине 31,17 m².
II
Замјена станова из тачке I ове одлуке врши се у сврху
стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, без накнаде.
III
На основу ове одлуке Министарство рада и борачкоинвалидске заштите и Град Зворник закључиће уговор о
замјени стамбених јединица из тачке I ове одлуке.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
рада и борачко-инвалидске заштите и Град Зворник.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске.”
Број: 04/1-012-2-948/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

580
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 73. став 4. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 115/17 и 118/18), Влада
Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и
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ОД Л У КУ
О ОТПИСУ НЕНАПЛАТИВИХ ПОТРАЖИВАЊА

I
Овом одлуком одобрaва се Универзитету у Источном
Сарајеву да изврши отпис ненаплативих потрaживања, која
се воде према ЈУ Јавни Фонд за дјечију заштиту.
II
Отписују се нанаплатива потраживања:
- ЈУ Јавни фонд за дјечиjу заштиту у износу од 541,00 КМ.
III
Потраживања отписа на основу ове одлуке искњижавају се из књиговодствене евиденције Универзитeта у
Источном Сарајеву.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објaвљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-949/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

581
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 73. став 4. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/17 и 118/18), Влада
Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ ОТПИС
НЕНАПЛАТИВИХ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ РЕГРЕСНОГ
ПОСТУПКА

I
Влада Републике Српске сагласна је са коначним отписом ненаплативих потраживања из регресног поступка
у укупном износу од 131.876,76 КМ, утврђених Одлуком
Управног одбора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, број: О-590/2019-11, од 27.2.2019.
године, о усвајању Збирног извјештаја о попису имовине и
обавеза Фонда за пензијско и инвалидског осигурања Републике Српске, на дан 31.12.2018. године, број: 0-2696/201872, од 19.3.2019. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-950/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

582
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над моторним возилима:
- citroen berlingo, број шасије VF7MFKFWB65890606,
број мотора FSB74072616, произведен 2002. године, и
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- citroen berlingo, број шасије VF7MFKFWB65883640,
број мотора FSB74005552, произведено 2002. године, са
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
на ПЗ “Гвозно” са п.о. Калиновик.
II
Право власништва над моторним возилима из тачке I
ове одлуке преноси се без накнаде.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде и ПЗ “Гвозно”
са п.о. Калиновик.
IV
Сагласно овој одлуци, примопредаја возила из тачке I
ове одлуке између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и ПЗ “Гвозно” са п.о. Калиновик извршиће се у року од осам дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-942/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

583
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над моторним возилима:
- citroen berlingo, Н1 - теретно возило, број шасије
VF7GB9HWC8J047081, број мотора 10JBBA0022905, произведено 2008. године, и
- citroen berlingo, Н1 - теретно возило, број шасије
VF7GB9HWC9N022131, број мотора 10ЈBBV0020115, произведено 2009. године, са Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде на УГ Центар за дјецу, младе и
породицу Лакташи.
II
Право власништва над моторним возилима из тачке I
ове одлуке преноси се без накнаде.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде и УГ Центар за
дјецу, младе и породицу Лакташи.
IV
Сагласно овој одлуци, примопредаја возила из тачке I
ове одлуке између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и УГ Центар за дјецу, младе и породицу Лакташи извршиће се у року од осам дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-943/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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584
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над моторним возилом:
марка peugeut 508 active 2.0 HDI BVM6, регистарска ознака
E13-J-093, број шасије VF38DRHH8EL033480, број мотора
10DYZE4122796, произведено 2014. године, са Службе за
заједничке послове Владе Републике Српске на Пореску
управу Републике Српске.
II
Право власништва из тачке I ове одлуке преноси се без
накнаде.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Служба за заједничке послове Владе Републике Српске и Пореска управа
Републике Српске.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-944/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

585
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службeни гласник Републике Српске”, брoj
118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА

I
Овом одлуком преноси се право власништва над путничким моторним возилом: марка citroen, тип “C5”, година
производње 2011, број мотора JBEU3004330, број шасије
VF7RD9HL0BL526287, регистарскa ознакa O97-M-083, са
Министарства здравља и социјалне заштите на Јавну здравствену установу Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац.
II
Право власништва над путничким моторним возилом
из тачке I ове одлуке преноси се без накнаде.
III
У складу са овом одлуком Министарство здравља и социјалне заштите и Јавна здравствена установа Дом здравља
“Свети Врачеви” Челинац сачиниће записник о примопредаји возила из тачке I ове одлуке у року од осам дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-945/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

586
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службeни гласник Републике Српске”, брoj
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118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА

I
Овом одлуком преноси се право власништва над путничким моторним возилом: марка шкода, тип superb, година производње: 2009, број мотора CBB232834, број шасије TMBAF83T7A9017043, регистарска ознака T97-J-548,
са Министарства здравља и социјалне заштите на Јавну
здравствену установу Универзитетски клинички центар
Републике Српске.
II
Право власништва над путничким моторним возилом
из тачке I ове одлуке преноси се без накнаде.
III
У складу са овом одлуком Министарство здравља и
социјалне заштите и Јавна здравствена установа Универзитетски клинички центар Републике Српске сачиниће записник о примопредаји возила из тачке I ове одлуке у року од
осам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-946/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

587
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници,
одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
I
Даје се сагласност за цијепање дијела парцеле означене
као к.ч. број: 2926/1294, уписана у Посједовни лист број:
4456 KO Пале, односно у зк. уложак број: 7006 КО СП
Пале, као својина Републике Српске са 1/1 дијела, у поступку који се по захтјеву Драгана Којића од 20.2.2019. године
води пред Републичком управом за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, Подручна јединица Пале, под
бројем: 21.34/952.1-131/19, и код Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Источно Сарајево, под
бројем: У-135/19.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Источно
Сарајево и Републичка управа за геодетске и имовинско
правне послове, Подручна јединица Пале.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-947/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

588
На основу члана 7. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број
37/03), члана 7. Закона о министарским, владиним и дру-

31

17.4.2019.

гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 25. ст.
3, 4. и 5. и чланом 27. ст. 1. и 2. Закона о оснивању Независног оператора система за преносни систем БиХ (“Службени гласник БиХ”, број 35/04) и члана 43. став 3. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 15.
сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ИЗ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ У УПРАВНИ ОДБОР НЕЗАВИСНОГ ОПЕРАТОРА
СИСТЕМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми за избор и именовање чланова из Републике Српске у
Управни одбор Независног оператора система у Босни и
Херцеговини.
Под критеријумима за избор чланова Управног одбора
из претходног става сматрају се општи, посебни и остали
услови утврђени овом одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке морају
испуњавати сљедеће услове.
Општи услови:
- да су држављани Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису старији од 65 година на дан именовања,
- да нису отпуштени из државне службе у институцијама БиХ, односно ентитета, на основу дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело или прекршај из
области привреде или финансијског пословања,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на њих не односи члан IХ став 1. Устава БиХ,
- да немају приватни/финансијски интерес у електроенергетском сектору,
- да нису на функцији у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти.
Посебни услови:
- висока стручна спрема (VII степен) техничког, економског или правног смјера,
- најмање пет година радног искуства и стручност у
области преноса електричне енергије, услуга електричне
енергије, правног реструктурисања и реформи електроенергетског сектора, приватизације, финансија, рачуноводства, конкурентности, тржишта и регулације.
Остали услови:
- способност за савјесно и одговорно обављање послова,
- способност непристрасног доношења одлука, организацијске и комуникацијске способности,
- доказани резултати рада остварени током радне каријере.
III
Чланове из Републике Српске у Управни одбор Независног оператора система у Босни и Херцеговини именује, на
приједлог Комисије за избор, Влада Републике Српске, и
доставља на одобравање Савјету министара БиХ.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-960/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

17.4.2019.
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На основу члана 8. став 1. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број 37/03), члана 8. став 1. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 25. Закона о оснивању Независног оператора система
за преносни систем у БиХ (“Службени гласник БиХ”, број
35/04) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У
УПРАВНИ ОДБОР НЕЗАВИСНОГ ОПЕРАТОРА СИСТЕМА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање два
члана из Републике Српске у Управни одбор Независног
оператора система у Босни и Херцеговини.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање из тачке I ове одлуке прописани су Одлуком Владе
Републике Српске о утврђивању критеријума за избор и
именовање чланова из Републике Српске у Управни одбор
Независног оператора система у Босни и Херцеговини.
III
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке објавиће се у “Службеном гласнику БиХ”, у “Службеном гласнику Републике
Српске”, “Службеном гласнику Брчко Дистрикта” и дневном листу “Глас Српске”.
IV
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на Конкурс и предлагање ранг-листе кандидата у
складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за
избор и именовање чланова из Републике Српске у Управни одбор Независног оператора система у Босни и Херцеговини.
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V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
енергетике и рударства.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-959/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

590
На основу чл. 41. и 42. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), Одлуке о износу
гаранција које може издати Република Српска у 2018. години (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/18) и
Уредбе о поступку издавања гаранција Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 21/18), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У Одлуци о давању сагласности за издавање гаранције
Републике Српске за кредитно задужење ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 28/18) у тачки 3. послије
ријечи: “индиректног кредитног задужења” додају се запета и ријечи: “обезбјеђење средстава ради измирења законом утврђених права”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-954/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

591
На основу члана 3. Закона о донацијама у јавном сектору (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05) и члана
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 2.
Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије (“Службени
гласник Републике Српске”, број 60/07), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н o с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I
У Одлуци о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, број
42/18) тачкa II мијења се и гласи:
“Дозначена средства из тачке I ове одлуке користиће се за реализацију капиталних пројеката у јединицама локалне
самоуправе у Републици Српској за Програм самозапошљавања и развој предузетништва код младих до 35 година старости у Републици Српској, те за обнову и изградњу православних храмова у Федерацији Босне и Херцеговине:
1
2

Град/општина
Приједор
Нови Град

3

Козарска Дубица

Назив пројекта
Изградња фискултурне сале у склопу ОШ “Вук Караџић” у Омарској
Асфалтирање локалне путне мреже
- Асфалтирање локалне путне мреже
- Уклањање старог и изградња новог дрвореда у Улици Младена Стојановића

4

Градишка

Реконструкција Дома културе у Новој Тополи

Оквирни буџет (евро)
250.000
100.000
114.200
35.800
Укупно: 150.000
250.000

8
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5
6
7
8
9
10
11
12

Челинац
Мркоњић Град
Добој
Пелагићево
Бијељина
Зворник
Осмаци
Братунац

13

Соколац

14

Источна Илиџа

15

Вишеград

16

Ново Горажде

17

Требиње

18
19

Србац
Кнежево
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Изградња моста у граду
Изградња спортско-рекреативног центра Луке
Изградња фискултурне сале у склопу Медицинске школе
Уређење Трга 9. јануар и изградња спомен-комплекса “Васо Пелагић”
Изградња фискултурне сале у склопу ОШ “Јован Дучић” Патковача
Проширење капацитета Опште болнице у Зворнику
Реконструкција ОШ “Алекса Шантић” у Осмацима
Реконструкција ОШ “Вук Караџић” у Братунцу
- Изградња водоводног система
- Изградња капеле на Војничком гробљу
- Вањско уређење зграде за алтернативни смјештај
Изградња спомен-обиљежја Вељине
Изградња дјечијег игралишта и помоћног стадиона са изградњом приступних
саобраћајница и паркинг-простора
Изградња културно-омладинског центра
Изградња православног духовног центра у Мркоњићима - Попово поље (родно
мјесто Св. Василија Острошког)
Реконструкција зграде Центра за социјални рад
Реконструкција зграде Центра за социјални рад
Обнова и изградња православних храмова у ФБиХ:
- Епархија бихаћко-петровачка
- Епархија зворничко-тузланска
- Митрополија дабробосанска

20

ФБиХ

21

Република Српска

250.000
200.000
200.000
200.000
250.000
775.000
200.000
100.000
56.170
25.000
68.830
Укупно: 150.000
150.000
150.000
100.000
400.000
50.000
75.000
250.000
125.000
125.000
Укупно: 500.000

Програм самозапошљавања и развој предузетништва код младих до 35 година
старости - реализација: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
УКУПНО

500.000
5.000.000

”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-953/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

592
На основу члана 46. став 3. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 11.4.2019. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. Раскида се Уговор о концесији за изградњу мале
хидроелектране “Коритине” на ријеци Врбањи, закључен
између Владе Републике Српске, Министарство привреде,
енергетике и развоја и “Energy MBA” д.о.о. Бања Лука.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-986/19
11. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

593
На основу члана 46. став 3. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 11.4.2019. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. Раскида се Уговор о концесији за изградњу мале хидроелектране “Медна склоп” на ријеци Медијанци, закљу-

чен између Владе Републике Српске, Министарство привреде, енергетике и развоја и “Web Energo” д.о.о. Мркоњић
Град.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-985/19
11. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

594
На основу члана 46. став 3. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и члана
43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 11.4.2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Раскида се Уговор о концесији за изградњу мале хидроелектране “Понор” на ријеци Понор, закључен између
Владе Републике Српске, Министарство привреде, енергетике и развоја и “Web Energo” д.о.о. Мркоњић Град.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-984/19
11. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

595
На основу члана 46. став 3. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и чла-

17.4.2019.
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на 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 11.4.2019. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. Раскида се Уговор о концесији за изградњу мале хидроелектране “Сокочница” на ријеци Сокочници, закључен
између Владе Републике Српске, Министарство привреде,
енергетике и развоја и “Web Energo” д.о.о. Мркоњић Град.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-983/19
11. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-978/19
11. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

599
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са тачком IX Одлукe о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) по Програму развој конкурентности у руралним подручјима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 92/16), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

596
На основу члана 46. став 3. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 11.4.2019. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. Раскида се Уговор о концесији за изградњу мале
хидроелектране “Врбања I” на ријеци Врбањи, закључен
између Владе Републике Српске, Министарство привреде,
енергетике и развоја и “Хидрокоп” д.о.о. Бања Лука.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-982/19
11. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

597
На основу члана 46. став 3. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 11.4.2019. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРОГРАМА РАЗВОЈА КОНКУРЕНТНОСТИ У РУРАЛНИМ
ПОДРУЧЈИМА

1. Именују се чланови Управног одбора Прoграмa
развоја конкурентности у руралним подручјима, у саставу:
1) Мирослав Бојић - Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде,
2) Гордана Праштало - Министарство финансија,
3) Миле Тамамовић - Агенција за банкарство Републике
Српске.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службенoм гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-970/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

600
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРОЈЕКТА “РАЗВОЈ РУРАЛНОГ
ПОСЛОВАЊА” (“Службени гласник Републике Српске”,
брoj 113/17)

1. Раскида се Уговор о концесији за изградњу мале хидроелектране “Грабовица” на ријеци Врбањи, закључен
између Владе Републике Српске, Министарство привреде,
енергетике и развоја и “Хидрокоп” д.о.о. Бања Лука.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

1. У Рјешењу о именовању чланова Управног одбора
Пројекта “Развој руралног пословања” (“Службени гласник Републике Српске”, број 113/17) у тачки 1. у подтачки
1) ријечи: “Борис Пашалић” замјењују се ријечима: “Мирослав Бојић”.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службенoм гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-979/19
11. априла 2019. године
Бањалука

Број: 04/1-012-2-971/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 46. став 3. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 11.4.2019. године,
доноси

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Раскида се Уговор о концесији за изградњу мале
хидроелектране “Врбањци” на ријеци Врбањи, закључен
између Владе Републике Српске, Министарство привреде,
енергетике и развоја и “Energy MBA” д.о.о. Бања Лука.

РЈЕШЕЊЕ
O ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ
ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНЕ

1. У Рјешењу о именовању Радне групе за израду Стратегије за унапређење и заштиту права припадника нацио-
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налних мањина у Републици Српској за период 2019-2023.
године (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/18 и
102/18) у тачки 1. подтачка 8) брише се.
Досадашње подт. 9) и 10) постају подт. 8) и 9).
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-958/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12)
и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и
31/18), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржаној
3.4.2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА
“ГОРЊА СЛАТИНА” ГОРЊА СЛАТИНА, ШАМАЦ

1. Тањи Цвијановић, професору разредне наставе, престаје дужност вршиоца дужности директора Јавне установе
Основна школа “Горња Слатина” Горња Слатина, Шамац.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-966/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12
и 44/16) и члана 137. став 6. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на 15. сједници,
одржаној 3.4.2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ГОРЊА
СЛАТИНА” ГОРЊА СЛАТИНА, ШАМАЦ

1. Тања Цвијановић, професор разредне наставе, именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе
Основна школа “Горња Слатина” Горња Слатина, Шамац,
до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а
најдуже на 90 дана.
2. Права, обавезе и одговорност директора школе односе се и на вршиоца дужности директора.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-965/19
3. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

602
На основу члана 207. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и
50/10), генерални секретар Владе Републике Српске д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о исправци техничке грешке у Акционом плану запошљавања
у Републици Српској за 2019. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 26/19)

1. У Акционом плану запошљавања у Републици Српској за 2019. годину (“Службени гласник Републике Срп-
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17.4.2019.

ске”, број 26/19) у оквиру Стратешког циља 1. оперативног
циља 1.6. мјере 1.6.1. Активности: “Реализација Програма
подстицања развоја предузетништва код младих старости
до 35 година Start-up Српска”, у рубрици Средства уписано
је: “Средства Завода у износу од 3.022.085 КМ”, а треба да
стоји: “Средства Завода у износу од 2.622.085 КМ”, а и у
оквиру мјере 1.6.2. Активности: “Припрема и реализација
Програма запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди” у рубрици: Средства уписано је: “Средства Завода у износу од 5.580.393 КМ”, а треба да стоји:
“Средства Завода у износу од 5.002.478 КМ”.
Број: 04.2/012-911/19
12. априла 2019. године
Бањалука

Генерални секретар
Владе,
Синиша Каран, с.р.

603
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”,
број 115/18), а у вези са чланом 6. став 3. Правилника о
условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој села и пољопривреде (“Службени гласник Републике
Српске”, број 18/19), министар пољопривреде, шумарства
и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У 2019. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за остваривање
права на новчане подстицаје за капиталне инвестиције у
пољопривредној производњи, поступак за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја,
обавезе корисника подстицаја након њиховог примања, рокови и потребна документација и обрасци.
Члан 2.
(1) Право на новчане подстицаје за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи могу да остваре физичка и правна лица (у даљем тексту: корисник подстицаја) са
пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској,
која обављају пољопривредну производњу на територији
Републике Српске и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) као комерцијална или као некомерцијална газдинства, као и други субјекти
у складу са чланом 26. Закона о пољопривреди, који су уписани у Регистар корисника подстицајних средстава.
(2) Новчани подстицаји за капиталне инвестиције у
пољопривредној производњи додјељују се корисницима
подстицаја на основу јавног позива, који расписује Агенција за аграрна плаћања (у даљем тексту: Агенција).
(3) Јавни позив из става 2. овог члана објављује се у
једном од дневних листова који се дистрибуирају на цијелој територији Републике Српске и на интернет страници
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
(у даљем тексту: Министарство) и Агенције.
(4) Јавни позив је отворен најмање 15 дана од дана
објављивања и садржи: предмет јавног позива, лица која
могу бити учесници јавног позива, услове које је корисник
средстава обавезан да испуни, висину средстава која се
додјељују, потребну документацију, рок за достављање
пријава, поступак за додјелу средстава и обавезе корисника
након добијања средстава.
Члан 3.
(1) Право на подстицајна средства у складу са овим
правилником не могу остварити корисници подстицаја:

17.4.2019.
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1) који имају пасиван статус, у складу са чланом 17.
Уредбе о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и
Регистар корисника подстицајних средстава,
2) породична пољопривредна газдинстава чији носилац
није пријавио Пореској управи Републике Српске обавезу
доприноса за 2018. годину у складу са прописима о доприносима,
3) који нису измирили обавезе по основу накнаде за
противградну заштиту за 2018. годину у складу са прописима о противградној заштити,
4) који у захтјеву за подстицајна средства за било коју
подстицајну мјеру прописану овим правилником или Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени гласник
Републике Српске”, број 18/19) дају неистините податке.
(2) Податке из става 1. тачка 2) овог члана Агенција
прибавља по службеној дужности, а за плаћање обавеза по
основу противградне накнаде корисници прилажу и доказ
о уплати (копија уплатнице).
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(2) За набавке, односно услуге извршене од добављача,
односно извођача ван подручја Републике Српске на коме
није извршена фискализација (Брчко Дистрикт БиХ) и за
набавке извршене у иностранству, уз доказе о инвестираним средствима из става 1. овог члана, корисник подстицаја доставља и доказ о уплати на жиро рачун добављача
(извод), односно извођача.
(3) Као предмет обрачуна новчаних подстицаја не узима се у обзир ставка на рачунима која није предмет подстицаја.
(4) За набављена средства и опрему у иностранству, уз
документацију из ст. 1. и 2. овог члана, прилаже се пратећа
царинска документација и SWIFT као доказ о извршеној
уплати.
(5) Право на остваривање подстицаја по овом правилнику имају корисници подстицаја који су улагања извршили од 14. марта 2019. године, осим за улагања која су инвестирана у подизање воћних засада, која су извршена од
1. јула 2018. године па до истека јавног позива из члана 2.
овог правилника (обрачунски период).

Члан 4.
(1) Право на новчана средства подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи корисници
подстицаја остварују за:
1) инвестиције у пољопривредну механизацију (тракторе и тракторске прикључке),
2) инвестиције у сточарску производњу (изградња
нових објеката, опрема за говедарске фарме, опрема за
свињарске фарме, опрема за овчарске и козарске фарме,
опрема за живинарске фарме, опрема за пчеларство),
3) инвестиције у биљној производњи (изградња пластеника, подизање вишегодишњих засада, постављање противградних мрежа),
4) инвестиције у сортирање, паковање и прераду
пољопривредних производа,
5) инвестиције у набавку опреме за наводњавање.
(2) Резервација средстава за подршку из става 1. овог
члана остварује се прије инвестирања, а на основу:
1) достављеног захтјева, сачињеног на Обрасцу 1, који
се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,
2) документације прописане овим правилником.
(3) Исплата новчаних средстава подстицаја из става 1.
овог члана остварује се на основу захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2, који се налази у Прилогу овог правилника, а након инвестирања и комисијског прегледа на
терену.
(4) Новчана средства подстицаја из става 1. овог члана одобравају се у износу од 30% од укупне вриједности
прихватљивих трошкова инвестиције за комерцијална
пољопривредна газдинства, односно у износу од 15% за некомерцијална породична пољопривредна газдинства.

Члан 6.
Трошкови настали на основу инвестиционих улагања
који нису прихватљиви као основ за обрачун средстава подршке су:
1) куповина грађевинског земљишта и постојећих зграда и објеката,
2) набавка коришћене опреме и грађевинског материјала,
3) реконструкција и адаптација постојеће опреме,
4) трошкови плата и накнада за запослене, укључујући
трошкове одржавања опреме и закупа земљишта или простора,
5) банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични
трошкови,
6) трошкови конверзије, трошкови курсних разлика и
накнада,
7) трошкови пословања (административне таксе, трошкови изнајмљивања опреме, машина и простора, плате
запослених на пословима управљања, праћења и надзора),
8) трошкови за исплату услуга архитеката, инжењера
и савјетника, израде студија изводљивости и економске
оправданости, трошкови набавке патената и лиценци за
припрему,
9) трошкови уређења парцела насталих прије припремних грађевинских радова на изградњи објекта (уклањање
стабала, шибља, пањева, равнање терена и друго),
10) плаћање у натури и путем компензације,
11) издаци који су настали због комуналних накнада и
доприноса,
12) набавке извршене лизингом,
13) набавке извршене на основу донација и поклона.

Члан 5.
(1) Документација (овјерена копија или оригинали) која
се сматра доказом о инвестираним средствима је:
1) уговор о извођењу радова са привременом или окончаном ситуацијом са спецификацијом извршених радова
и доказ о уплати путем жиро рачуна (извод) за пословне
субјекте и за физичка лица, или
2) потписана и овјерена велепродајна фактура, на којој
је назначено име подносиоца захтјева, уз назначен ЈИБ за
пословне субјекте и доказ о уплати путем жиро рачуна
(извод) за пословне субјекте и за физичка лица, или
3) малопродајни фискални рачун, уз потписану и овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева, тако
да се фактура односи само на један фискални рачун, уз назначен ЈИБ за пословне субјекте и доказ о уплати у складу са обавезним пословањем путем жиро рачуна (извод),
а за физичка лица доказ о уплати на жиро рачун добављача
(извод) за све рачуне од 30.000 КМ и веће.

Члан 7.
(1) Подстицајна средства за набавку нове пољопривредне механизације одобравају се корисницима подстицаја који у обрачунском периоду изврше улагања у сљедеће
врсте механизације:
1) трактори,
2) тракторски прикључци: силомикс приколица, берач кукуруза, двоосовинске приколице, плуг обртни вучни, ролобалер, увијач за ролобалер, цистерна за осоку и
самоутоварна приколица за сијено, приколице за трактор
(једноосовинске и приколице за стајњак), преса за сијено,
плуг, тањирача, дрљача, ротациона дрљача, сјетвоспремач,
пнеуматска сијачица за поврће или сијачица за стрна жита,
расипач минералног ђубрива, тракторске косачице, тракторска прскалица, малчер, атомизер, подривач, таруп, тракторска фреза, међуредни култиватор, сакупљачи и превртачи сијена, тракторски утоваривачи, садилице и вадилице за
поврће, купилице поврћа за лук и кромпир.
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(2) Корисник подстицаја може остварити право на подстицајна средства за куповину највише једног трактора и
једног тракторског прикључка у току обрачунског периода
или два тракторска прикључка у току обрачунског периода
ако је власник или закупац пољопривредног земљишта од
најмање два хектара уписана у РПГ.
(3) Корисници подстицаја који су остварили право на
подстицајна средства за набавку трактора у 2018. години
немају право на подстицајна средства за набавку трактора
у 2019. години.
(4) Право на резервацију подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизације остварује се на основу
поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника,
2) предрачуни или рачуни за набавку механизације из
става 1. овог члана,
3) изјава добављача, сачињена на Обрасцу 4. из Прилога овог правилника, којом гарантује да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року
од 120 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема
својство повезаног лица са подносиоцем захтјева.
(5) Право на исплату подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизације из става 1. овог члана
остварују корисници који су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу поднесеног захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог
правилника, уз који прилажу:
1) рачуне у складу са чланом 5. овог правилника,
2) овјерену копију саобраћајне дозволе за пољопривредне машине које подлијежу регистрацији,
3) овјерену изјаву корисника подстицаја, сачињену на
Обрасцу 3. из Прилога овог правилника, да пољопривредну
машину неће отуђити у периоду од три године.
(6) Износ подстицајних средстава за пољопривредну
механизацију произведену у Републици Српској увећава се
за додатних 10%.
(7) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог
члана исплаћују се у складу са чланом 4. овог правилника
и не могу бити већа од:
1) 30.000 КМ за улагања из става 1. тачка 1) овог члана,
2) 15.000 КМ за улагања из става 1. т. 2) и 3) овог члана.
Члан 8.
(1) Подстицајна средства за набавку опреме у сточарској производњи одобравају се корисницима подстицаја
који се баве сточарском производњом и који у обрачунском
периоду изврше улагања у набавку опреме за:
1) говедарске фарме: лежишта, појилице, термопојилице, вентилација, музилице, системи за мужу, лактофризи, скрепери и сепаратори, боксеви за телад (појединачни
и групни), дигитална опрема за праћење репродуктивних
особина и понашања јединки и системе који служе за
праћење производности и даљинску контролу кретања (педометри, чипови са ГИС позиционирањем, огрлице, мјерачи количине млијека у измузишту и сл.),
2) свињарске фарме: боксеви за прасење, чекалишта,
решеткасти подови, гријне плоче, боксеви за прасад, боксеви за тов свиња (са хранилицом), хранилице, појилице,
линије за храњење и вентилација,
3) овчарске и козарске фарме: појилице, термопојилице, електрични пастири, хранилице, музилице, системи за
мужу и лактофризи,
4) живинарске фарме (бројлери): хранилице, линије за
храњење, појилице, линија напајања, вентилација и системи за хлађење,
5) пчеларство: кошнице, сатни основи произведени од
пчелињег воска, центрифуге, електрични отклапач саћа,
каде за отклапање саћа, електричне пумпе и пунилице за
мед, прохромска амбалажа за мед, топионици за восак,
електрични декристализатор, аутоматски сто за паковање
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меда, сушара за полен и пчеларске ваге за мјерење кошница.
(2) Право на коришћење подстицајних средстава има
корисник подстицаја који:
1) има уписана грла за која тражи подстицај у РПГ,
2) има објекат за смјештај животиња, осим за намјене
из става 1. тачка 5) овог члана.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника,
2) предрачуни или рачуни за набавку опреме из става
1. овог члана,
3) изјава добављача, сачињена на Обрасцу 4. из Прилога овог правилника, којом гарантује да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року
од 120 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема
својство повезаног лица са подносиоцем захтјева.
(4) Право на исплату подстицајних средстава из става
1. овог члана остварују корисници који су остварили право
на резервацију подстицајних средстава, а на основу поднесеног захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из
Прилога овог правилника, уз који прилажу сљедећу документацију:
1) рачуне у складу са чланом 5. овог правилника као
доказ о инвестираним средствима,
2) овјерену изјаву корисника подстицаја, сачињену на
Обрасцу 3. из Прилога овог правилника, којом гарантује да
уређај или опрему неће отуђити у периоду од најмање три
године.
(5) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог
члана утврђују се у складу са чланом 4. овог правилника и
не могу бити већа од:
1) 30.000 КМ по кориснику за улагања из става 1. т. 1),
2), 3) и 4) овог члана,
2) 10.000 КM по кориснику за улагања из става 1. тачка
5) овог члана.
Члан 9.
(1) Подстицајна средства за изградњу нових објеката у
сточарству одобравају се корисницима подстицаја који се
баве пољопривредном производњом и који у обрачунском
периоду изврше улагања у износу од минимално 5.000 КМ
за сљедеће намјене:
1) објекат смјештајног капацитета за најмање 20 музних грла, укључујући објекат за мужу и лактофризе,
2) овчарник/козарник смјештајног капацитета за најмање 100 грла,
3) објекат за товне свиње смјештајног капацитета за
најмање 100 грла и приплодне свиње смјештајног капацитета за најмање 20 грла,
4) објекат за тов јунади смјештајног капацитета за најмање 20 грла,
5) објекат за живинарску производњу смјештајног капацитета за најмање 5.000 кљунова.
(2) Право на резервацију подстицајних средстава за
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника,
2) копија грађевинске дозволе или употребне дозволе,
3) предрачуни или рачуни као доказ о инвестираним
средствима за набавку материјала, опреме или о извршеним услугама за улагања из става 1. овог члана,
4) програм изградње нових објеката, сачињен на Обрасцу 5, који се налази у Прилогу овог правилника.
(3) Право на исплату подстицајних средстава остварују
корисници који су остварили право на резервацију подсти-
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цајних средстава, а на основу поднесеног захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, уз
који прилажу рачуне у складу са чланом 5. овог правилника.
(4) Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у складу са чланом 4. овог правилника и не
могу бити већа од 50.000 КМ по кориснику.
Члан 10.
(1) Подстицајна средства у биљној производњи за инвестиције за изградњу пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу одобравају се корисницима подстицаја који се баве пољопривредном производњом и који у
обрачунском периоду изврше улагања у:
1) изградњу пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу, са најмањом укупном корисном површином
од 300 m², уписане као начин коришћења пољопривредног
земљишта у РПГ, у износу од минимално 3.000 КМ,
2) изградњу нових професионалних пластеника, изграђених од алуминијумских или поцинчаних профила, са
аутоматском контролом климатских параметара и осталом
опремом високог степена аутоматизације, са најмањом
укупном корисном површином од 500 m², у износу од минимално 10.000 КМ.
(2) Опрема за пластеничку производњу из става 1. овог
правилника која је предмет подстицаја је: систем гријања
и вентилације, мреже за засјењивање, УВ фолије и агротекстил.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника,
2) предрачуни или рачуни за изградњу пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу.
(4) Право на исплату подстицајних средстава остварују
корисници који су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу поднесеног захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника,
уз који се прилажу:
1) рачуни у складу са чланом 5. овог правилника као
доказ о инвестираним средствима,
2) за улагања из става 1. тачка 2) овог члана овјерена
изјава корисника, сачињена на Обрасцу 3. из Прилога овог
правилника, којом гарантује да изграђени професионални
пластеник неће отуђити у периоду од најмање три године.
(5) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог
члана утврђују се у складу са чланом 4. овог правилника и
не могу бити већа од:
1) 3.000 КМ по минималној укупној корисној површини и 15.000 КМ по кориснику за пластенике из става 1. тачка 1) овог члана,
2) 8.000 КМ по минималној укупној корисној површини и 25.000 КМ по кориснику за професионалне пластенике из става 1. тачка 2) овог члана.
Члан 11.
(1) Подстицајна средства за подизање вишегодишњих
производних засада јабучастог, коштичавог, језграстог и
јагодастог воћа (малина, купина, боровница, аронија и јагода), подизање винограда и маслиника одобравају се корисницима подстицаја који се баве пољопривредном производњом и који изврше улагања за наведену намјену у
обрачунском периоду.
(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисници подстицаја остварују ако подижу засаде јабучастог, коштичавог и језграстог воћа минималне површине
1 ha, осим за област Херцеговине, гдје је минимална површина 0,5 ha по воћној врсти појединачно, са одговарајућим
бројем садница по хектару:
1) за јабучасте воћке најмање 1.500 садница по хектару,
2) за коштичаве воћке најмање 1.000 садница по хектару,
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3) за љешник најмање 400 садница по хектару,
4) за орах најмање 100 садница по хектару,
5) за смокву најмање 300 садница по хектару.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисници остварују ако подижу засаде јагодастог воћа минималне површине 0,1 ha по воћној врсти појединачно, са
одговарајућим бројем садница по хектару:
1) за малину најмање 10.000 садница по хектару,
2) за купину најмање 2.000 садница по хектару,
3) за боровницу и аронију најмање 2.000 садница по
хектару,
4) за јагоду најмање 34.000 садница по хектару.
(4) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисници подстицаја остварују ако подижу засаде винограда
и маслиника минималне површине 0,3 ha, са најмање 3.000
лозних калемова по хектару, а за маслине најмање 200 садница по хектару.
(5) Право на резервацију подстицајних средстава за
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника,
2) предрачуни или рачуни за набавку из става 1. овог
члана,
3) план подизања и одржавања воћњака, сачињен на
Обрасцу 6. из Прилога овог правилника.
(6) Право на исплату подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана остварују корисници који су
остварили право на резервацију подстицајних средстава,
а на основу поднесеног захтјева за исплату подстицајних
средстава, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, уз који се прилажу:
1) рачуни у складу са чланом 5. овог правилника као доказ о набавци материјала (саднице, лозни калемови, стубови и жица) или о извршеним услугама (машинска обрада),
2) декларације о квалитету садног материјала и увјерење о сортној чистоћи и здравственом стању садног материјала, који нису старији од годину дана,
3) фитосанитарни сертификат за садни материјал из увоза.
(7) Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у складу са чланом 4. овог правилника и не
могу бити већа од 10.000 КМ по хектару или 30.000 КМ по
кориснику.
Члан 12.
(1) Подстицајна средства за набавку противградне мреже, носивих стубова за мрежу и сајли на вишегодишњим
производним засадима јабучастог, коштичавог, јагодастог и
језграстог воћа одобравају се корисницима подстицаја који
се баве пољопривредном производњом и који су извршили
улагања за наведену намјену у току обрачунског периода.
(2) Минимална површина за остваривање права из става 1. овог члана је засад од 1 ha, осим за област Херцеговине, гдје је минимална површина 0,5 ha по воћној врсти
појединачно, односно 0,2 ha за јагодасте воћне врсте, са
одговарајућим бројем садница по хектару:
1) за јабучасте воћке најмање 1.500 садница по хектару,
2) за коштичаве воћке најмање 1.000 садница по хектару,
3) за љешник најмање 400 садница по хектару,
4) за малину најмање 10.000 садница по хектару,
5) за купину најмање 2.000 садница по хектару,
6) за боровницу и аронију најмање 2.000 садница по
хектару.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника,
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2) предрачуни или рачуни за набавку из става 1. овог
члана,
3) план подизања и одржавања воћњака, сачињен на
Обрасцу 5. из Прилога овог правилника.
(4) Право на исплату подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана остварују корисници који су
остварили право на резервацију подстицајних средстава, а
на основу захтјева за исплату подстицајних средстава, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, уз који
се прилажу рачуни у складу са чланом 5. овог правилника
као доказ о инвестираним средствима за врсте набавки из
става 1. овог члана.
(5) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се у складу са чланом 4. овог правилника и не могу бити
већа од 10.000 КМ по хектару или 50.000 КМ по кориснику.
Члан 13.
(1) Подстицајна средства за инвестиције у набавку
опреме за сортирање, паковање и прераду пољопривредних производа одобравају се корисницима подстицаја који
у обрачунском периоду изврше улагања за наведену намјену у износу од минимално 10.000 КМ.
(2) Предмет подстицаја из става 1. овог члана може
бити опрема за:
1) припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање,
калибрирање, паковање и означавање воћа, грожђа, поврћа,
љековитог и зачинског биља,
2) прераду на газдинству: технолошка опрема за прераду млијека, коморе за зрење,
3) прераду: производно-технолошка опрема за прехрамбену индустрију.
(3) Корисник подстицаја остварује право на подстицајна средства из става 1. овог члана ако има:
1) засновану примарну производњу од минимално 0,5
ha (воћа, поврћа, грожђа, зачинског или љековитог биља)
уписану као начин коришћења пољопривредног земљишта
у РПГ за улагања из става 2. тачка 1) овог члана, односно
посједује минимално пет грла говеда или 50 оваца или коза
уписаних у РПГ за улагања из става 2. тачка 2) овог члана,
2) изграђен објекат са одговарајућом намјеном за
смјештај опреме која је предмет подстицаја.
(4) Право на резервацију подстицајних средстава за
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника,
2) предрачуни или рачуни за набавку из става 1. овог члана.
(5) Право на исплату подстицајних средстава из става 1.
овог члана остварују корисници који су остварили право на
резервацију подстицајних средстава, а на основу захтјева
за исплату подстицајних средстава, сачињеног на Обрасцу
2. из Прилога овог правилника, уз који прилажу рачуне у
складу са чланом 5. овог правилника.
(6) Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у складу са чланом 4. овог правилника и не
могу бити већа од:
1) 25.000 КМ по кориснику за улагања из става 2. т. 1) и 2),
2) 50.000 KM по кориснику за улагања из става 2. тачка
3) овог члана.
Члан 14.
(1) Подстицајна средства за инвестиције у набавку опреме за наводњавање одобравају се корисницима подстицаја
који у обрачунском периоду изврше улагања у опрему за
наводњавање (пумпе, цијеви, цријева, тифони за наводњавање и друга опрема за наводњавање, ловци на мраз) и радове на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање
(бушење и изградња бунара, базена, канали, објекти пумпних станица), укључујући и трошкове електрификације
система за наводњавање (трансформатор, електрокаблови,
склопке, електросат и ормар, соларни панели).
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(2) Право на резервацију подстицајних средстава за
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за додјелу средстава, сачињен на Обрасцу 1,
који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио,
2) предрачуни или рачуни о планираној набавци опреме,
предмјер и предрачун или рачун радова за изградњу сталне инфраструктуре за наводњавање са наведеним износом
висине планираних улагања, која су предмет јавног позива,
3) за радове на изградњи сталне инфраструктуре за
наводњавање који се односе на електрификацију, одговарајућу електроенергетску сагласност издату од надлежног
електродистрибутивног предузећа,
4) за улагања на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање (бушење и изградња бунара, базена, објекти пумпних станица) пословни субјекти и удружења корисника вода
достављају копију пројекта за изградњу система за наводњавање израђеног од овлашћеног лица и водопривредну сагласност на достављену пројектну документацију, а за физичка
лица податке о броју парцеле на којој је планирана изградња
сталне инфраструктуре са доказом о праву коришћења (посједовни лист, лист непокретности, земљишнокњижни извадак,
уговор о закупу и катастарски план - скица).
(3) Право на исплату подстицајних средстава из става 1.
овог члана остварују корисници који су остварили право на
резервацију подстицајних средстава, а на основу захтјева
за исплату подстицајних средстава, сачињеног на Обрасцу
2. из Прилога овог правилника, уз који прилажу рачуне у
складу са чланом 5. овог правилника.
(4) Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у складу са чланом 4. овог правилника и не
могу бити већа од 3.000 КМ по хектару регистроване обрадиве површине за коју је пријављен начин коришћења у
РПГ, односно 30.000 КМ по кориснику, а минимални износ
средстава по једном кориснику може износити 400 КМ.
Члан 15.
(1) Корисници подстицаја за капиталне инвестиције
подносе пријаву на јавни позив, уз коју прилажу захтјев за
резервисање средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, и потребну документацију прописану
овим правилником.
(2) Ако корисник подстицаја достави непотпуну пријаву, Агенција га позива да у одређеном року допуни пријаву,
а неблаговремене пријаве Агенција одбацује закључком.
(3) Корисник новчаних подстицаја за капиталне инвестиције може поднијети више пријава по јавном позиву, али
само једну пријаву за исту врсту улагања.
(4) Након истека рока за подношење пријава на јавни
позив, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде формира комисију, коју чине три члана, именована из
реда запослених у Министарству или Агенцији.
(5) Комисија из става 4. овог члана врши обраду пријава, провјером података из захтјева и упоређивањем документације приложене уз захтјев са подацима из службених
евиденција, и бодовање пријава према критеријумима и
бодовима датим у Табели 1. из Прилога овог правилника.
(6) Ако након бодовања два или више корисника имају
исти број бодова, предност има корисник који је раније
поднио пријаву.
(7) Након обраде и бодовања пријава, комисија сачињава коначну листу корисника који испуњавају услове у складу са овим правилником, која садржи број бодова, вријеме
подношења пријаве и износ средстава и која се објављује
на интернет страници Агенције.
Члан 16.
(1) У складу са коначном листом из члана 15. овог
правилника, директор Агенције доноси рјешење о резервисању новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у
пољопривредној производњи до износа утврђеног планом
коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде
и села за текућу годину.
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(2) Рјешење из става 1. овог члана, поред елемената који
су утврђени прописом којим се уређује општи управни поступак, обавезно садржи и висину резервисаних средстава,
спецификацију инвестиционих улагања за која се средства
одобравају, те рок од три мјесеца за реализацију инвестиције и предају захтјева за исплату средстава, осим за улагања из члана 9. овог правилника за које је рок пет мјесеци.
Члан 17.
(1) Након инвестирања, корисник подстицаја, у складу
са рјешењем о резервисању средстава, подноси захтјев за
исплату, сачињен на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника и документацију прописану овим правилником.
(2) Након подношења захтјева из става 1. овог члана,
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде формира комисију, коју чине три члана, именована из реда запослених у Министарству или Агенцији.
(3) Комисија из става 2. овог члана врши провјеру
реализације инвестиције увидом на лицу мјеста код корисника средстава и контролу рока у којем се инвестиција
реализује, констатује чињенично стање и о томе сачињава
записник са фото-документацијом.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, комисија не врши
провјеру реализације инвестиција за набавку тракторских
прикључака из члана 7. овог правилника.
(5) Записник из става 3. овог члана са документацијом
доставља се Агенцији у року од 60 дана од дана пријема
захтјева из става 1. овог члана.
(6) Након пријема записника из става 3. овог члана, односно захтјева за исплату са прописаном документацијом,
Агенција врши обрачун подстицајних средстава, у складу
са условима прописаним овим правилником, а највише до
износа резервисаних средстава.
(7) Директор Агенције рјешењем одобрава исплату
средстава за капиталне инвестиције у пољопривредној
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производњи до утрошка средстава одређених планом коришћења средстава из члана 16. овог правилника.
Члан 18.
Надзор над спровођењем овог правилника врше Министарство, Републичка управа за инспекцијске послове и
инспекције јединице локалне самоуправе.
Члан 19.
(1) Корисник подстицаја дужан је да врати подстицајна
средства остварена на основу нетачно наведених података
у року од 30 дана од дана доношења рјешења којим надлежни инспектор наложи кориснику враћање средстава.
(2) У случају из става 1. овог члана, кориснику се са даном доношења рјешења од надлежног инспектора утврђује
пасиван статус и блокира право на подстицајна средства, а
најкраће до истека периода од двије године, рачунајући од
дана враћања подстицајних средстава заједно са затезном
каматом.
(3) Корисници подстицаја дужни су чувати документацију на основу које су остварили подстицајна средства најмање три године од дана исплате подстицајних средстава.
Члан 20.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима и начину остваривања новчаних
подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној
производњи у 2018. години (“Службени гласник Републике
Српске”, број 34/18).
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.02.1-052-3564/19
11. априла 2019. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
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ЈМБ/ЈИБ
БПГ
Презиме и име носиоца газдинства
Назив пословног субјекта
Адреса - сједиште
Општина
фиксни
Телефон
мобилни
Датум

2

0

1

9.

ЗАХТЈЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ - резервација средстава
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2019. години, одобрите резервацију средства за:
Предмет подстицаја:

Члан:

(навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев и члан Правилника)
Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:
Редни
бр.

Н АЗ И В Д О КУ М Е Н ТА

Број листова
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ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу
приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени
документи неистинити.
Потпис подносиоца Захтјева:
_________________________
Република
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 2.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338-549, факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
БПГ
Презиме и име носиоца газдинства
Назив пословног субјекта
Адреса - сједиште
Општина
фиксни
Телефон
мобилни
Датум

2

0

1

9.

ЗАХТЈЕВ
ЗА ИСПЛАТУ НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2019. години, исплатите подстицајна средства за:
Предмет подстицаја:

Члан:

(навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев и члан Правилника)
Уз Захтјев за исплату новчаних подстицаја прилажем сљедећу документацију:
Редни
бр.

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Број листова

И З Ј А ВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу
приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени
документи неистинити.
Потпис подносиоца Захтјева:
М. П.
__________________________
Република
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 3.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338-549, факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште пословног субјекта
Општина
Датум
2019. године

17.4.2019.
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И З Ј А ВА
Којом ___________________, из ____________, ЈМБ ____________, као подносилац / овлашћено - одговорно лице подносиоца Захтјева за право на капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2019. години, под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, изјављујем да опрему/уређај за које се оствари подстицај нећу отуђити најмање три године.
Датум: _____/_____/ 2019. године
Мјесто: ____________________
М. П.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република
Српска

Изјаву дао:
__________________________
(читко уписати име и презиме)
__________________________
Потпис

Образац 4.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338-549, факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште пословног субјекта
Општина
Датум
2019. године
И З Ј А ВА
Којом _____________________, из ____________, ЈМБ ____________, као добављач / власник подносилац / овлашћено - одговорно
лице, у складу са правилником којим се уређују подстицаји капиталним инвестицијама у пољопривредној производњи у 2019. години, под
пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу, изјављујем да могу извршити испоруку предмета
инвестиције из предрачуна број _____________________, од _______________ године, у року од 120 дана од дана издавања овог предрачуна, да се ради о новој, накоришћеној опреми, те да са подносиоцем пријаве ________________________ из _________________________
нисам у својству повезаног лица.
Датум: _____/_____/ 2019. године
Мјесто: ____________________
М. П.

Република
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Изјаву дао:
__________________________
(читко уписати име и презиме)
__________________________
Потпис

Образац 5.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338-549, факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ЈМБ/ ЈИБ
Презиме и име / назив правног лица
Адреса пребивалишта / сједиште правног лица
Општина
Телефон
Датум

2

0

1

9.

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА ЗА:
___________________________________________________________________________________________________
(врста капиталног улагања)
Адреса новоизграђеног објекта: _____________________________________________________________________________________
Кратак опис инвестиције (величина објекта, обим производње...): ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Кратак опис газдинства (производња, величина посједа, број чланова домаћинства/запослених, инфраструктура...): ______________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Планиране активности (радови, материјална улагања...): ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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Очекивани допринос мјере у повећању производње и побољшању услова живота на газдинству: _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Овлашћено лице
М. П.
Потпис
Република
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 6.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338-549, факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ЈМБ / ЈИБ
Презиме и име / назив правног лица
Адреса пребивалишта / сједиште правног лица
Општина
Телефон
Датум
2
0

1

9.

ПЛАН ПОДИЗАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЋЊАКА
1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИЈАМА ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖЕ ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
1.1. Општи подаци
1.1.1. Општи подаци о подносиоцу пријаве
Подаци о подносиоцу пријаве за подстицајна средства
Име и презиме / назив правног лица / предузетника (подносиоца пријаве)
Адреса и број телефона
1.1.2. Локација воћњака за који/које се подноси пријава за подстицајна средства
Адм. локација на којој се подиже/-у воћњак/-ци за који/које се подноси пријава за подстицајна средства
Општина
Катастарска/-е општина/-е
Катастарско производно подручје у оквиру кога се подиже/-у воћњак/-ци за који/које се подноси пријава за подстицајна средства
Општина
Укупна површина воћњака под једном воћном
врстом
1.2. Располагање неопходним стручним кадром и радном снагом
Навести име и презиме стручног лица које ће организовати подизање и одржавање воћњака, као и податке о обезбијеђеној радној снази (број сталних радника, број сезонских радника и друго)

1.3. Располагање неопходном механизацијом
Навести податке о механизацији (сопственој/уговореној/позајмљеној) неопходној за обављање подизања воћњака за који/које се подноси пријава за подстицајна средства, као и механизације и опреме која ће се користити у каснијим годинама његе и одржавања засада
воћа

1.4. Располагање неопходним сировинама, помоћним материјалом и водом
Произвођач/-и садног материјала (од кога
су купљене саднице)
Број садница
Категорија садница
Подаци о обезбијеђеној води и начину наводњавања парцеле
2. АГРОЕКОЛОШКИ УСЛОВИ ЛОКАЛИТЕТА НА КОМЕ СЕ ПОДИЖЕ/-У ВОЋЊАК/-ЦИ
Климатске карактеристике
(навести климатске чиниоце који позитивно утичу на гајење одређене врсте воћа и квалитет воћа на локалитету гдје се подиже/-у
воћњак/-ци, такође, навести да ли постоји ризик од неповољних климатских чинилаца, на примјер појава екстремно ниских или високих температура, раних јесењих или позних прољећних мразева на датом локалитету и друго)
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Земљишне карактеристике
(навести тип земљишта и најважније податке из основне хемијске анализе земљишта, такође, навести уколико неки од тих параметара
има посебно позитивно дејство на квалитет воћа)

Остали еколошки фактори
(навести надморску висину, експозицију, нагиб терена у степенима, а затим близину већих водених површина и шумских појаса, као и
њихов утицај на гајење воћа са датог локалитета)

3. ТЕХНОЛОГИЈА ПРИПРЕМЕ ЗЕМЉИШТА НАМИЈЕЊЕНОГ ПОДИЗАЊУ ВОЋЊАКА
Припрема земљишта за подизање воћњака
(навести које су мјере примијењене: регулациони радови, на примјер крчење претходне културе, „одмарање“ земљишта, нивелисање
терена мелиоративно, ђубрење, мјере фертилизације и повећање плодности земљишта, ригловање, подривање земљишта и непосредна
припрема земљишта за садњу, постављање система за наводњавање и слично)

4. СОРТЕ И ПОДЛОГЕ ДАТОГ/-ИХ ВОЋЊАКА
Сорте и подлоге
(навести сорту/-е и подлогу/-е воћне врсте са којима се подиже/-у воћњак/-ци за који/које се подноси пријава за подстицајна средства
и, такође, навести разлоге за избор одговарајућих сорти и подлога)

5. ТЕХНОЛОГИЈА ПОДИЗАЊА ВОЋЊАКА
Размак садње, број посађених садница
(навести размак садње са обрачуном потребног броја садница / посађених садница)

Узгојни облик
(навести назив узгојног облика који ће се формирати и, такође, навести разлог тог узгојног облика)

Организација земљишне територије на којој се подиже воћњак/-ци
(описати распоред сорти и подлога, навести да ли има сорти опрашивача и њихов распоред;
распоред табли, путне мреже, правац редова и друго;
удаљеност воћњака у односу на пратеће објекте (хладњача, складишта, дистрибутивни центар и друго))

Садња
(навести на који начин је обављена садња)

6. АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ У МЛАДОМ ВОЋНОМ ЗАСАДУ
Радови у првој, другој и трећој години
(обрада земљишта, попуна празних мјеста, мјере заштите од болести и штеточина, мјере заштите од падавина, измрзавања и елементарних непогода, резање младих садница, загртање садница и друго. Навести појединачно сваку од мјера коју је неопходно примијенити у датом/-им младом/-им воћњаку/-цима за који/које се подноси пријава за подстицајна средства)

7. АГРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРИНОСА У ПЕРИОДУ РЕДОВНОГ ПЛОДОНОШЕЊА
Навести сваку појединачну мјеру која ће се примјењивати у периоду редовног плодоношења воћњака за који/које се подноси пријава
за подстицајна средства, као и пројекцију приноса у периоду редовног плодоношења
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ТАБЕЛА ЗА ТРОШКОВЕ
Редни бр.
I

Година производње

Назив трошкова

I

II

Материјални трошкови
Сировине и репроматеријал
Гориво
Ел. енергија
Остали материјални трошкови

II

Нематеријални трошкови
Радна снага
Закуп
Кредити
Услуге
Остали нематеријални трошкови

УКУПНО
(I + II)
9. НАПОМЕНА

ИЗЈАВА: Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви горенаведени подаци тачни и да ћу се придржавати свих наведених активности из Плана подизања и одржавања воћног/-их засада.
__________________
Датум
Редни
бр.

_______________________________
Име и презиме и потпис
Табела 1.

М. П.

Критеријум

Начин бодовања

Број бодова

- пословни субјект (правно лице и предузетник)
- породично пољопривредно газдинство
- више од 15 запослених
- од шест до 15 запослених
- до пет запослених
- да
- не
- више од пет чланова
- од три до четири члана
- до два члана

15
10
10
5
3
10
0
10
5
3

- висока стручна спрема
- средња стручна спрема

15
10

- изразито неразвијене
- неразвијене
- средње развијене
- развијене
- да
- не

15
10
5
0
10
0

Подносилац захтјева је органски сертификовани
произвођач (уз достављен доказ - копија важећег сертификата)

- да
- не

5
0

Подносилац захтјева је био корисник подстицаја за
капиталне инвестиције у 2018. години

- да
- не

0
5

1.

Тип корисника

2.

Број запослених (само за пословне субјекте) према
извјештају Пореске управе Републике Српске о броју
запослених

3.

Носилац ППГ-а или предузетник је лице млађе од 40
година

4.

Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства

5.

Носилац ППГ-а или предузетник има одговарајуће
стручно знање агрономског, технолошког, ветеринарског смјера (доказ - копија дипломе)

6.

Степен развијености јединице локалне самоуправе
гдје је сједиште газдинства

7.

Носилац ППГ је жена

8.
9.

604
На основу члана 63. став 12. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), министар просвјете и културе, 18. марта 2019.
године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин бодовања критеријума и поступак за упис ученика у први разред средњих
школа (у даљем тексту: школа).

17.4.2019.
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Члан 2.
(1) У први разред школе уписује се лице које је завршило основну школу и није старије од 17 година.
(2) Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у
први разред, а највише до навршене 21. године.
(3) Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине
са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
(4) У школама за дјецу са сметњама у развоју школују
се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и
мишљењу стручне комисије.
(5) У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а
лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у
складу са Законом о средњем образовању и васпитању (у
даљем тексту: Закон).
Члан 3.
(1) Сви ученици са територије Републике Српске и
Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за
упис у први разред јавне или приватне школе, без обзира на
то гдје су завршили основну школу, у складу са Законом.
(2) Страни држављани и лица без држављанства имају
право на стицање средњег образовања као и ученици из
става 1. овог члана.
(3) Приликом предаје докумената за упис у први разред
ученик из друге државе доставља доказ о признавању дипломе или свједочанства или доказ да је захтјев за признавање дипломе поднио Министарству просвјете и културе (у
даљем тексту: Министарство).
(4) Ако није могуће извршити бодовање ученика из
става 3. овог члана, ученик се ставља на проширену ранглисту, на посљедње мјесто примљених ученика, уз назнаку
- на основу рјешења о признавању.
(5) У случајевима из става 4. овог члана, ранг-листа
уписаних ученика се повећава за број уписаних ученика на
основу рјешења о признавању.
Члан 4.
(1) Приликом уписа у први разред ученик може да конкурише за највише два занимања у истој школи.
(2) Ученику се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека.
(3) Рангирање се врши према успјеху у оба занимања,
смјера или одсјека.
Члан 5.
Ученик са посебним потребама не бодује се према критеријумима за упис.
Члан 6.
(1) Критеријуми за упис ученика у први разред средњих
школа у складу са Законом су:
1) резултат који је ученик остварио на малој матури,
2) остварен општи успјех у VI, VII, VIII и IX разреду,
3) посебан успјех из наставних предмета значајних за
врсту школе у коју се ученик уписује,
4) резултати остварени на посебном испиту - за умјетничке школе.
(2) Критеријум из става 1. тачка 1) овог члана примјењиваће се када се мала матура буде спроводила у свим
основним школама.
Члан 7.
(1) Успјех на малој матури вреднује се са 10 бодова.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана кандидат може да оствари највише 20 бодова.
(3) Број бодова остварених на малој матури множи се
коефицијентом 0,5.
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Члан 8.
Предмети који су од значаја за занимања у оквиру одређене струке, односно смјера у гимназији, а који се бодују
при упису ученика у први разред школе, прописани су у табели која се налази у Прилогу овог правилника, који чини
његов саставни дио.
Члан 9.
(1) Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се бројем бодова, тако што се општи успјех остварен
на крају VI и VII разреда, заокружен на двије децимале,
помножи са два, а општи успјех остварен на крају VIII и IX
разреда помножи са три.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана кандидат може да оствари највише 50 бодова.
Члан 10.
(1) Вредновање посебног успјеха у основној школи
врши се из пет предмета у VIII и IX разреду, значајних за
струку, тако да се средња закључна оцјена помножи са два
и заокружи на двије децимале.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана кандидат може да оствари највише 20 бодова.
Члан 11.
(1) Посебан испит за умјетничке школе састоји се из
писменог и усменог дијела.
(2) На основу критеријума из става 1. овог члана кандидат може да оствари највише 100 бодова.
(3) Кандидат који конкурише за упис у умјетничке школе мора освојити најмање 50 бодова на посебном испиту.
Члан 12.
(1) Редослијед кандидата утврђује се према укупном
броју бодова по свим критеријумима који се вреднују.
(2) Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се
не може утврдити редослијед на ранг-листи до броја предвиђеног планом уписа ученика у први разред, предност
имају кандидати по редослиједу вриједности:
1) кандидат са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређену струку,
2) кандидат који има већу просјечну оцјену општег
успјеха од VI до IX разреда,
3) кандидат који је у VIII и IX разреду основне школе освојио прво, друго или треће мјесто на републичком
такмичењу из предмета који се бодују за упис,
4) кандидат који је носилац дипломе “Вук Стефановић
Караџић”,
5) кандидат који је остварио већи број бодова на малој
матури.
Члан 13.
Ученици, приликом пријављивања на конкурс за упис у
први разред школе, подносе сљедећа документа:
1) пријаву за упис,
2) оригиналну диплому, свједочанство о завршеној
основној школи,
3) оригиналну диплому, свједочанство о завршеној
основној школи у иностранству, рјешење о признавању или
потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
4) потврду о положеној малој матури,
5) извод из матичне књиге рођених,
6) диплому “Вук Стефановић Караџић”,
7) диплому за изузетан успјех из предмета значајних за
струку,
8) диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на
републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
Члан 14.
Број смјерова, струка, занимања, одјељења и ученика,
те датум посебних испита, пријема докумената и објављи-
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вања резултата конкурса дефинишу се у јавном конкурсу,
који објављује оснивач.
Члан 15.
(1) Послије утврђивања броја бодова формирају се
ранг-листе, које се стављају на увид кандидатима на огласној табли школе.
(2) Испод списка кандидата који се уписују у школу
подвлачи се линија, испод које се наводи списак кандидата
који нису уписани у школу, са оствареним бројем бодова на
основу критеријума из члана 6. овог правилника.
(3) Ранг-листу потписује директор школе.
Члан 16.
(1) Ученик који је упућен да понавља први разред школе уписује се у исту школу и у исти смјер, односно занимање у које је био уписан претходне школске године.
(2) Ако школа не врши упис у тај смјер, односно занимање, ученик из става 1. овог члана може да се упише у сродно или неко друго занимање које одреди комисија за упис.
(3) Ако школа престаје са радом, ученик који понавља
први разред уписује се у најближу школу, у исту или сродну
струку, занимање, односно смјер.
Члан 17.
(1) Директор школе именује комисију за упис, која се
састоји од три члана.
(2) Задатак комисије за упис је да припреми и спроведе
упис ученика у први разред.
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(3) Учесник конкурса за упис у први разред или његов
родитељ који сматра да конкурс за упис није спроведен на
утврђени начин и у складу са законом те да су тиме повријеђена његова права има право да поднесе приговор директору у року од осам дана од дана објављивања списка
примљених ученика, у складу са Законом.
(4) Директор школе доноси рјешење о приговору у року
од 24 сата, а најкасније првог наредног радног дана.
(5) Учесник конкурса који је незадовољан рјешењем
директора школе може поднијети жалбу школском одбору
у року од три дана од дана пријема рјешења из става 4. овог
члана.
(6) Школски одбор доноси одлуку о жалби из става 5.
овог члана у року од три дана од дана пријема жалбе.
(7) Одлука школског одбора је коначна.
Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о упису ученика у први разред средњих школа
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/09 и 37/10).
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.042/020-454/19
18. марта 2019. године
Бањалука

Министар,
Мр Наталија Тривић, с.р.
ПРИЛОГ

Струка
Гимназија - општи смјер
Гимназија - друштвено-језички смјер
Гимназија - природно-математички смјер
Гимназија - рачунарско-информатички смјер
Пољопривреда и прерада хране
Шумарство и обрада дрвета
Геологија, рударство и металургија
Машинство и обрада метала
Електротехника
Хемија, неметали и графичарство
Текстилство и кожарство
Геодезија и грађевинарство
Саобраћај
Угоститељство и туризам
Економија, право и трговина
Здравство
Остале дјелатности
Култура и умјетност

Предмети који се посебно бодују
Српски језик, страни језик, математика, физика и хемија
Српски језик, страни језик, математика, историја и информатика
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, страни језик, хемија, биологија и информатика
Српски језик, математика, биологија, хемија и информатика
Српски језик, страни језик, математика, физика и хемија
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, страни језик, математика, физика и хемија
Српски језик, страни језик, физика, хемија и биологија
Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Српски језик, математика, физика, географија и информатика
Српски језик, страни језик, историја, географија и информатика
Српски језик, страни језик, математика, историја и географија
Српски језик, страни језик, физика, хемија и биологија
Српски језик, страни језик, физика, хемија и информатика
Српски језик, страни језик, музичка култура, ликовна култура и информатика
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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 чланом 38. став 2. тачка 1. Закона о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку разрјешења члана
Управног одбора Јавне установе Народна библиотека “Данило Киш” Теслић, 4. априла 2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ДАНИЛО КИШ”
ТЕСЛИЋ

1. Муриса Ботић разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне установе Народна библиотека “Данило
Киш” Теслић на лични захтјев.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.06/620-102/19
4. априла 2019. године
Бањалука

Министар,
Мр Наталија Тривић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16) и члана 17.
Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 94/18), а у
складу са одредбама Правилника о условима прописивања
и издавања лијека (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 116/12, 51/13, 88/17 и 93/17), Управни одбор Фонда
здравственог осигурања Републике Српске, на XIV ванредној сједници, одржаној 12.4.2019. године, д о н и о ј е
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ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА
КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА РЕЦЕПТ

I
У Одлуци о усвајању Листе лијекова који се издају на
рецепт (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/18 и
112/18) у Прилогу број 1 - Основна листа - Листа А, у групи
G - Генитоуринарни систем и полни хормони; G03 - Полни
хормони и модулатори гениталног система, додаје се подгрупа G03D - Прогестерони, лијек и индикације:
АТС
G03DA04
ИНДИКАЦИЈЕ

INN
Облик лијека
Доза
100 mg
прогестерон1 капсула, мека
1 - Пријетећи побачај. Превенција понављаних
побачаја узрокованих недовољним лучењем
прогестерона. Опасност од пријевременог порођаја. Лијек се уводи у терапију по препоруци
гинеколога.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а примјењиваће се од 1.5.2019. године.
Број: 02/002-1837-1/19
Предсједник
12. априла 2019. године
Управног одбора,
Бања Лука
Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске
На основу члана 9. став 4. и члана 44. став 3. Закона о гасу
(“Службени гласник Републике Српске”, број 22/18), члана
16. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст
(“Службени гласник Републике Српске”, број 6/10) и члана
33. став 1. тачка а. Пословника о раду Регулаторне комисије
за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 106. редовној сједници, одржаној
20.3.2019. године, у Требињу, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К
О ЦЕРТИФИКАЦИЈИ ОПЕРАТЕРА ТРАНСПОРТНОГ
СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Правилником о цертификацији оператера транспортног система природног гаса (у даљем тексту: Правилник)
прописују се поступак цертификације, садржај потребне
документације за цертификацију, садржај одлуке о цертификацији, надгледање и поновна цертификација.
Члан 2.
(Циљ доношења)
Циљ доношења овог правилника јесте да се обезбиједи
ефикасан и економичан поступак цертификације оператера
транспортног система природног гаса и да се донесе одлука по захтјеву на основу унапријед познатих критеријума,
чиме се стварају предуслови за прибављање дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним
системом природног гаса.
Члан 3.
(Дефиниције и скраћенице)
(Дефиниције)
Термини који се користе у овом правилнику, у смислу
одредби овог правилника, имају сљедеће значење:
“вертикално интегрисани субјекат” означава енергетски субјекат или групу тих субјеката који обавља дје-
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латност у сектору природног гаса у којима исто лице има
право директне или индиректне контроле и гдје енергетски
субјекат или група тих субјеката врши најмање једну од
дјелатности транспорта или дистрибуције те најмање једну
од дјелатности производње или снабдијевања природним
гасом;
“енергетски субјекат” је правно лице или предузетник
који у сектору природног гаса обавља једну од дјелатности
из сектора гаса;
“закон” у смислу овог правилника означава Закон о
гасу;
“оператер транспортног система” је енергетски
субјекат који обавља дјелатност транспорта и управљања
транспортним системом природног гаса или његовим посебним дијелом и одговоран је за његов рад;
“подносилац захтјева” означава лице које Регулаторној комисији подноси захтјев за цертификацију оператера
транспортног система природног гаса у складу са Законом
о гасу и овим правилником;
“Секретаријат Енергетске заједнице” је орган Енергетске заједнице који пружа административну подршку
Енергетској заједници, надгледа правилно извршавање
обавеза страна Енергетске заједнице и обавља друге активности дефинисане Уговором о Енергетској заједници;
“трећа земља” је свака земља која није страна Енергетске заједнице или чланица Европске уније;
“цертификација” је поступак којим се утврђује
усклађеност оператера транспортног система са условима
у вези са његовом независношћу и раздвајањем од вертикално интегрисаног субјекта и са другим релевантним захтјевима из закона.
Други термини који се користе у овом правилнику, а
нису наведени у овом члану, имају значење дефинисано Законом о гасу, Законом о енергетици и подзаконским актима
Регулаторне комисије.
(Скраћенице)
Регулаторна комисија - Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске;
ОБ - Образац.
ДИО ДРУГИ - ЦЕРТИФИКАЦИЈА ОПЕРАТЕРА
ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА
ГЛАВА I - Независност, раздвајање и критеријуми
за цертификацију оператера транспортног система
природног гаса и важење одлуке о цертификацији
Члан 4.
(Обавеза цертификације)
Оператер транспортног система природног гаса обавезан
је да се прије прибављања дозволе за обављање дјелатности
транспорта и управљања транспортним системом природног
гаса цертификује од стране Регулаторне комисије.
Члан 5.
(Независност оператера транспортног система)
(1) Оператер транспортног система природног гаса је
приликом извршавања својих обавеза и обављања задатака независан од свих других дјелатности које се односе на
природни гас као што су производња, дистрибуција, складиштење, снабдијевање природним гасом, управљање системом за утечњени природни гас и од повезаних комерцијалних интереса, осим у случајевима предвиђеним законом.
(2) Независност оператера транспортног система природног гаса остварује се и обезбјеђује раздвајањем оператера транспортног система на начин и под условима утврђеним законом и овим правилником.
Члан 6.
(Раздвајање оператера транспортног система)
(1) У случају да је на дан ступања на снагу закона
оператер транспортног система природног гаса припадао
вертикално интегрисаном субјекту, дужан је да изврши ра-
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здвајање оператера транспортног система од вертикално
интегрисаног субјекта примјеном једног од сљедећих модела организовања:
1) власничко раздвајање,
2) независни оператер система или
3) независни оператер транспорта.
(2) У свим другим случајевима гдје се не могу примијенити модели из т. 2) и 3) става (1) овог члана обавезно се
примјењује модел власничког раздвајања оператера транспортног система природног гаса.
Члан 7.
(Критеријуми за цертификацију)
Регулаторна комисија, зависно од модела раздвајања,
може цертификовати оператера трaнспортног система природног гаса ако су испуњени услови у погледу независности и раздвајања, односно задовољени критеријуми за цертификацију прописани законом.
Члан 8.
(Важење одлуке о цертификацији)
Одлука о цертификацији оператера транспортног
система природног гаса траје све док оператер транспортног система испуњава прописане услове у погледу независности и раздвајања, односно док задовољава критеријуме
на основу којих је извршена цертификација.
ГЛАВА II - Поступак цертификације оператера
транспортног система
Члан 9.
(Покретање поступка)
Поступак цертификације покреће се на захтјев подносиоца након испуњења свих захтјева из одабраног модела
раздвајања оператера транспортног система природног
гаса.
Члан 10.
(Обрасци захтјева)
(1) Захтјев за цертификацију подноси се Регулаторној
комисији на попуњеном обрасцу, чији је саставни дио листа
потребне документације, којом подносилац потврђује своје
наводе из захтјева о испуњавању услова у погледу независности и раздвајања, односно задовољењу критеријума за
цертификацију.
(2) Обрасци захтјева за цертификацију су:
а) образац ОБ.Ц. 04.01 - Захтјев за цертификацију оператера транспортног система природног гаса - власничко
раздвајање,
б) образац ОБ.Ц. 04.02 - Захтјев за цертификацију - независни оператер система природног гаса и
в) образац ОБ.Ц. 04.03 - Захтјев за цертификацију - независни оператер транспорта природног гаса.
(3) Обрасци захтјева за цертификацију доступни су у
просторијама и на интернет страници Регулаторне комисије.
Члан 11.
(Подношење захтјева)
(1) Подносилац захтјева за цертификацију дужан је да
поднесе у писаној и електронској форми уредан захтјев за
цертификацију Регулаторној комисији, непосредно на протокол Регулаторне комисије или поштом.
(2) Под уредним захтјевом из става (1) овога члана подразумијева се попуњен образац захтјева за цертификацију
са приложеном потребном документацијом.
(3) Попуњен образац захтјева за цертификацију треба
бити овјерен и потписан од стране подносиоца, односно његовог законског заступника или овлашћеног пуномоћника.
(4) Потребну документацију уз захтјев којoм подносилац доказује своје наводе из захтјева чине изјаве и докази
утврђени овим правилником и они се прилажу у оригиналу
или овјереној копији, која није старија од 90 дана.
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Члан 12.
(Накнаде)
Подносилац захтјева Регулаторној комисији не плаћа
накнаду за обраду захтјева за цертификацију.
Члан 13.
(Преглед уредности захтјева и отклањање недостатака)
(1) Регулаторна комисија врши преглед уредности достављеног захтјева за цертификацију.
(2) Ако се након прегледа из става (1) овога члана утврди
да захтјев за цертификацију садржи недостатак који спречава даље поступање по захтјеву, Регулаторна комисија, у
року од 10 дана од дана пријема захтјева, у писаној форми,
обавјештава подносиоца захтјева о недостатку и одређује
му рок од најдуже 30 дана од дана пријема обавјештења, у
коме је подносилац захтјева дужан да недостатке отклони,
и упозорава га на посљедице у случају пропуштања и неотклањања недостатака.
(3) Ако подносилац захтјева не отклони недостатке у
остављеном року, Регулаторна комисија закључком одбацује такав захтјев као неуредан.
Члан 14.
(Обавјештење за јавност)
(1) О уредно поднијетом захтјеву за цертификацију Регулаторна комисија обавјештава подносиоца и објављује
обавјештење за јавност у једним дневним новинама које су
доступне на цијелој територији Републике Српске, на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.
(2) Обавјештење за јавност садржи основне информације о захтјеву, начину на који заинтересована лица могу
добити додатне информације и остварити увид у захтјев,
начину и року достављања коментара заинтересованих
лица те информације које се односе на могућност учешћа
заинтересованих лица у поступку ако имају посебно право
или правни интерес да учествују у поступку.
(3) Заинтересованим лицима не могу се дати на увид
информације и документација који су на основу захтјева
подносиоца од стране Регулаторне комисије заштићени
клаузулом повјерљивости у складу са одредбама Правилника о повјерљивим информацијама.
Члан 15.
(Провјера података)
(1) Регулаторна комисија с циљем утврђивања чињеница о испуњењу услова у погледу независности и раздвајања
оператера транспортног система природног гаса, односно
задовољења критеријума за цертификацију прописаних законом провјерава све податке и, по потреби, врши преглед
објеката, постројења и опреме.
(2) Провјера се може обавити у било којој фази поступка од момента подношења захтјева до доношења коначне
одлуке о захтјеву.
(3) Регулаторна комисија може у току поступка цертификације од оператера транспортног система или енергетског субјекта који обавља дјелатност производње или
снабдијевања природним гасом или снабдијевања природним гасом као јавне услуге тражити додатне информације и
документацију ако је то неопходно за доношење одлуке по
захтјеву за цертификацију.
(4) Подносилац захтјева и енергетски субјекат дужни су
сарађивати са Регулаторном комисијом и доставити јој захтијеване податке и информације у одређеном року.
(5) Ако подносилац захтјева не омогући провјеру или
преглед из става (1) овог члана или не достави тражене информације и документацију из става (3) овог члана, Регулаторна комисија одбацује захтјев за цертификацију.
Члан 16.
(Јавне расправе)
Регулаторна комисија одлучује о врсти, броју и мјесту
одржавања јавне расправе цијенећи поднесени захтјев,
приспјеле коментаре и захтјеве заинтересованих лица и
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друге информације о могућим спорним питањима у складу
са Правилником о јавним расправама и рјешавању спорова
и жалби Регулаторне комисије.
Члан 17.
(Одлука о цертификацији)
(1) Након разматрања испуњености прописаних услова
у погледу независности и раздвајања, односно задовољења
критеријума за цертификацију Регулаторна комисија на редовној сједници доноси приједлог одлуке о цертификацији
са образложењем.
(2) Приједлог одлуке о цертификацији из става (1) овог
члана Регулаторна комисија доноси у року од четири мјесеца од дана подношења уредног захтјева за цертификацију.
(3) Приједлог одлуке са образложењем из става (1) овога члана доставља се без одгађања Секретаријату Енергетске заједнице на претходно мишљење.
(4) Секретаријат Енергетске заједнице доставља претходно мишљење Регулаторној комисији о испуњавању одговарајућих захтјева за одређивање и цертификацију оператера транспортног система у року од четири мјесеца од
пријема приједлога одлуке из става (3) овог члана.
(5) Ако Секретаријат Енергетске заједнице не достави
своје мишљење у року из става (4) овог члана, сматра се
да Секретаријат Енергетске заједнице нема примједби на
достављени приједлог одлуке Регулаторне комисије.
(6) Регулаторна комисија на редовној сједници у форми
рјешења доноси коначну одлуку о цертификацији оператера транспортног система у року од два мјесеца од дана
пријема мишљења Секретаријата Енергетске заједнице, водећи рачуна о препорукама у датом мишљењу.
(7) Ако се одлука из става (6) овог члана разликује од
мишљења Секретаријата Енергетске заједнице, Регулаторна комисија припрема одлуку са образложењем, која садржи разлоге за различито мишљење, те о томе обавјештава
Секретаријат Енергетске заједнице.
ГЛАВА III - Потребни документи који се прилажу уз
захтјев за цертификацију
Члан 18.
(Заједнички документи)
Уз захтјев за цертификацију обавезно се прилажу сљедећи документи:
а) важеће рјешење о упису у судски или други одговарајући регистар, са прилозима,
б) матични број и јединствени идентификациони број
(ЈИБ),
в) оснивачки акт привредног друштва са пратећим уговорима или статутом,
г) уговор о концесији у складу са прописима о додјели
концесије или правни акт о повјеравању обављања енергетске дјелатности као дјелатности од општег интереса,
д) комплет финансијских извјештаја за претходне три
године, који садржи: извјештај о финансијском положају
(биланс стања), извјештај о укупном резултату у периоду
(биланс успјеха), извјештај о токовима готовине, извјештај
о промјенама на капиталу, напомене (ноте) уз финансијски
извјештај и извјештај независног ревизора или почетни
извјештај о финансијском положају за новоформиране
субјекте,
ђ) изјава и доказ о власништву или другом правном
основу за коришћење транспортног система или његовог
посебног дијела, са пописом објеката, постројења, опреме
и уређаја са техничким параметрима и са регистром основних средстава из рачуноводствене евиденције,
е) списак дозвола/лиценци и/или других овлашћења
које посједује лице које се цертификује за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској, Босни и Херцеговини и/или другим земљама,
ж) списак сувласника/акционара, у коме треба да буде
јасно назначено колико акција и гласова има сваки од сувласника/акционара,
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з) списак сувласника/акционара из трећих земаља, ако
их има, у коме треба да буде јасно назначено колико акција
и гласова има сваки од сувласника/акционара,
и) списак правних лица која су под директном или индиректном контролом лицa које се цертификује са јасно
наведеним начином контроле и права лицa које се цертификује која произилазе из те контроле,
ј) списак других енергетских субјеката који су повезани
са лицем које се цертификује са јасно наведеном врстом односа и нивоом сарадње,
к) списак дозвола/лиценци и/или других овлашћења
које посједују сувласници/акционари из т. ж) и з) овог става за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској, Босни и Херцеговини и/или другим земљама,
л) акти којима се уређује организација рада органа
управљања лица које се цертификује, што укључује, али
се не ограничава, на организациону структуру подносиоца захтјева (организациона шема), систематизацију радних
мјеста са описом послова радних мјеста, податке о броју
запослених и њиховој стручној оспособљености (укључујући податке о положеним стручним испитима и врстом
уговора о раду),
љ) списак чланова органа управљања лица из т. ж) и з)
овог става,
м) одлука о избору чланова органа управљања лица које
се цертификује,
н) одлука органа управљања о избору директора, односно законског заступника лица које се цертификује,
њ) изјава директора и других лица овлашћених за заступање да не учествују у обављању енергетских дјелатности
производње и/или снабдијевања електричном енергијом и/
или природним гасом,
о) акт и процедуре којима се спречава давање повјерљивих пословних података и информација којима располаже,
п) изјава и доказ о запосленима код лица које се цертификује који су обављали послове руковођења или су били
чланови органа управљања у енергетским субјектима који
обављају дјелатност производње или снабдијевања електричном енергијом или природним гасом у периоду од
шест мјесеци прије подношења захтјева за цертификацију,
р) изјава и доказ о представницима јавне власти који
имају директну или индиректну контролу или право удјела
код лица које се цертификује,
с) изјава и доказ о начину испуњавања одредбе о независности у случајевима у којима исти представник јавне
власти директно или индиректно спроводи контролу над
енергетским субјектима који обављају енергетске дјелатности производње или снабдијевања електричном енергијом
или природним гасом и истовремено директно или индиректно спроводи контролу или има било које друго овлашћење над оператером транспортног система или оператором преносног система електричне енергије, као нити над
транспортним системом за природни гас или преносним
системом за електричну енергију.
Члан 19.
(Додатна документација уз захтјев за цертификацију
оператера транспортног система природног гаса власничко раздвајање)
Уз захтјев за цертификацију оператера транспортног
система - власничко раздвајање, осим докумената дефинисаних у члану 18, обавезно се прилажу и сљедећи документи:
а) списак свих транспортних система или његових дијелова који су у власништву оператера транспортног система у Републици Српској (укључујући и дјелове који су у
изградњи) и интерконектора,
б) списак свих транспортних система које оператер
транспортног система посједује у цијелости или дјелимично изван Републике Српске,
в) списак свих других власника транспортног система,
односно његовог дијела, истичући удјеле сваког власника,
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г) уговор о изнајмљивању транспортног система, односно његовог дијела од другог лица, или уговор о давању
у закуп сопственог транспортног система, односно његовог
дијела, другим лицима (ако то није случај, о томе доставити
одговарајућу изјаву),
д) ако је оператер транспортног система дио енергетског субјекта који је предмет заједничког улагања другог
енергетског субјекта који посједује транспортне или преносне системе у другим земљама, навести по ком моделу
су оператери транспортног система одобрени у тим земљама (власничко раздвајање, независни оператер система или
независни оператер транспорта, именовати те енергетске
субјекте и назначити статус оператера транспортног система), а ако то није случај, о томе доставити одговарајућу
изјаву,
ђ) списак свих лица који директно или индиректно контролишу или имају друга права над оператером транспортног система (назначити природу и начин контроле - право
гласа, право вета, већински удио, право именовања чланова
надзорног одбора, управног одбора или тијела које правно
представља енергетски субјекат, de facto и de jure контрола,
јединствена или заједничка контрола),
е) списак свих лица активних на домаћем енергетском
тржишту која су директно или индиректно контролисана од
стране оператера транспортног система, односно лица која
имају власништво над транспортним системом (назначити
природу и начин контроле - право гласа, право вета, већински удио, право именовања чланова надзорног одбора,
управног одбора или тијела које правно представља енергетски субјекат, de facto и de jure контрола, јединствена или
заједничка контрола),
ж) списак свих енергетских субјеката који обављају
дјелатност производње или снабдијевања електричном
енергијом или природним гасом, у случају да исто лице директно или индиректно врши контролу или има било какво
друго право над оператером транспортног система и тим
енергетским субјектима (назначити природу и начин контроле - право гласа, право вета, већински удио, право именовања чланова надзорног одбора, управног одбора или
тијела које правно представља енергетски субјекат, de facto
и de jure контрола, јединствена или заједничка контрола).
Члан 20.
(Додатна документација уз захтјев за цертификацију независни оператер система природног гаса)
Уз захтјев за цертификацију - независни оператер система природног гаса, осим докумената дефинисаних у члану
18, обавезно се прилажу и сљедећи документи:
а) списак свих лица која директно или индиректно контролишу или имају друга права над оператером транспортног система (назначити природу и начин контроле - право
гласа, право вета, већински удио, право именовања чланова
надзорног одбора, управног одбора или тијела које правно
представља енергетски субјекат, de facto и de jure контрола,
јединствена или заједничка контрола),
б) списак свих лица активних на домаћем енергетском
тржишту која су директно или индиректно контролисана од
стране оператера транспортног система, односно лица која
имају власништво над транспортним системом (назначити
природу и начин контроле - право гласа, право вета, већински удио, право именовања чланова надзорног одбора,
управног одбора или тијела које правно представља енергетски субјекат, de facto и de jure контрола, јединствена или
заједничка контрола),
в) списак свих енергетских субјеката који обављају
дјелатност производње или снабдијевања електричном
енергијом или природним гасом, у случају да исто лице директно или индиректно врши контролу или има било какво
друго право над оператером транспортног система и тим
енергетским субјектима (назначити природу и начин контроле - право гласа, право вета, већински удио, право именовања чланова надзорног одбора, управног одбора или
тијела које правно представља енергетски субјекат, de facto
и de jure контрола, јединствена или заједничка контрола),
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г) изјава подносиоца захтјева да располаже финансијским, техничким, материјалним и кадровским ресурсима потребним за извршавање својих задатака,
д) изјава подносиоца захтјева о усклађености са десетогодишњим планом развоја транспортног система природног гаса,
ђ) изјава подносиоца захтјева да ће дјелатност транспорта и управљања транспортним системом обављати
у складу са законом, што укључује достављање доказа о
способности извршавања обавеза у вези са обезбјеђивањем
услова за приступ транспортном систему те способности
остваривања сарадње са другим оператерима транспортних
система на регионалном и ширем нивоу,
е) докази о способности за извршавање обавеза из нацрта уговорених аранжмана,
ж) изјава и акт/споразум са власником транспортног
система о сарадњи и начину пружања подршке независном
оператеру система за испуњавање његових задатака, укључујући све потребне информације,
з) акт/споразум са власником транспортног система о
финансирању инвестиција које одабере независни оператер
система, а одобрава Регулаторна комисија, или доказ да је
дао сагласност за финансирање од неке друге заинтересоване стране, укључујући и независног оператера система,
и) изјава да ће финансијске уговоре или споразуме достављати на одобрење Регулаторној комисији, уз консултације са заинтересованом страном,
ј) доказ власника транспортног система о способности
финансирања проширења транспортног система, у складу
са тачком з) овог става,
к) доказ да лица одговорна за руковођење транспортним системом не учествују у структурама вертикално
интегрисаног субјекта које су, директно или индиректно,
одговорне за свакодневан рад, производњу и снабдијевање
природним гасом,
л) програм недискриминаторног понашања.
Члан 21.
(Додатна документација уз захтјев за цертификацију независни оператер транспорта природног гаса)
Уз захтјев за цертификацију - независни оператер транспорта природног гаса, осим докумената дефинисаних у
члану 18, обавезно се прилажу и сљедећи документи:
а) изјава подносиоца захтјева да је обезбиједио кадровске, техничке и финансијске ресурсе за испуњавање обавеза прописаних законом и вршење својих активности,
б) изјава и доказ подносиоца захтјева да су средства
неопходна за транспорт природног гаса, административнофинансијске послове и ИТ услуге у његовом власништву,
в) изјава и доказ подносиоца захтева да су лица која
обављају дјелатност транспорта и управљања транспортним системом, укључујући и вршење административнофинансијских послова и ИТ услуга, непосредно запослена
или ангажована на други начин и да нису запослена у другим дијеловима вертикално интегрисаног субјекта,
г) акт/споразум са вертикално интегрисаним субјектом
да ће подносиоцу захтјева благовремено ставити на располагање одговарајуће финансијске ресурсе за будуће финансијске пројекте или за замјену постојећих средстава за рад,
односно у складу са законом,
д) изјава и доказ подносиоца захтјева да се у свом корпоративном идентитету, комуникацији, брендирању и пословним просторијама разликује од вертикално интегрисаног субјекта или било ког његовог дјела,
ђ) изјава и доказ подносиоца захтјева да не дијели ИТ
услуге и опрему, објекте и приступ системима са вертикално интегрисаним субјектом нити користи исте консултантске или спољне сараднике за ИТ услуге и опрему те
приступ сигурносним системима,
е) изјава и доказ да рачуне подносиоца захтјева не контролише ревизор који контролише вертикално интегрисани
субјекат или неки његов дио,
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ж) изјава и доказ подносиоца захтјева да, независно од
вертикално интегрисаног субјекта, доноси одлуке о неопходним средствима за рад, одржавању и развоју транспортног система те да има овлашћења да обезбједи новац на
тржишту капитала,
з) изјава и доказ да управљачка структура подносиоца
захтева нема директног или индиректног учешћа у расподјели акција и дивиденди или друге финансијске користи
са пословним јединицама вертикално интегрисаног субјекта које врше производњу или снабдијевање,
и) изјава и доказ да лица одговорна за управљање или
чланови органа управљања подносиоца захтјева и заступања немају ниједну другу професионалну позицију или
одговорност, интерес или пословни однос, нити примају
финансијску надокнаду, директно или индиректно, од дијела вертикално интегрисаног енергетског субјекта или од
његових контролних акционара,
ј) изјава и доказ подносиоца захтјева да у периоду
од три године прије именовања лица одговорна за управљање или чланови органа управљања и заступања подносиоца захтјева нису имали никакву професионалну
позицију или одговорност, интерес или пословни однос,
директно или индиректно, са вертикално интегрисаним
субјектом, било којим његовим дијелом или са контролним акционарима,
к) програм недискриминаторног понашања,
л) подаци о лицу задуженом за праћење програма недискриминаторног понашања.
ГЛАВА IV - Цертификација оператера транспортног
система у односу на треће земље
Члан 22.
(Цертификација у односу на треће земље)
(1) О захтјеву за цертификацију оператера транспортног система контролисаног од лица или више лица из треће
земље или трећих земаља Регулаторна комисија обавјештава Секретаријат Енергетске заједнице.
(2) Регулаторна комисија, без одгађања, обавјештава
Секретаријат Енергетске заједнице и о свим околностима
које резултирају преузимањем контроле над оператером
транспортног система или транспортним системом од лица
из треће земље или трећих земаља.
(3) Оператер транспортног система обавјештава Регулаторну комисију о свим околностима које би могле утицати на преузимање контроле над оператером транспортног система или транспортним системом од лица из треће
земље или трећих земаља.
(4) Поступак цертификације у односу на треће земље
спроводи се у складу са процедуром прописаном законом
и овим правилником.
(5) Регулаторна комисија може цертификовати оператера транспортног система који је под контролом лица
из треће земље или трећих земаља ако су за то испуњени
услови, односно задовољени критеријуми прописани законом.
(6) На захтјев Регулаторне комисије, Министарство даје
своје мишљење о кључним питањима у вези са цертификацијом оператера транспортног система који је под контролом лица из треће земље или трећих земаља.
(7) Регулаторна комисија узима у обзир такво мишљење приликом доношења одлуке о цертификацији оператера
транспортног система.
(8) Приједлог одлуке о цертификацији оператера
транспортног система са образложењем доставља се, без
одгађања, Секретаријату Енергетске заједнице са свом
потребном документацијом на основу које је донесена
одлука.
(9) Регулаторна комисија након спроведеног поступка
цертификације, на редовној сједници, у форми рјешења
доноси коначну одлуку о цертификацији оператера транспортног система у односу на треће земље.
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ГЛАВА V - Садржај одлуке о цертификацији оператера
транспортног система
Члан 23.
(Садржај одлуке о цертификацији)
Одлука о цертификацији обавезно садржи:
а) пуни назив лица које се цертификује,
б) сједиште и адресу лица које се цертификује,
в) модел организовања,
г) број и датум издавања мишљења надлежног органа
сагласно обавезама које произилазе из потврђених међународних уговора и
д) образложење које садржи утврђено чињенично стање
у вези са испуњености услова у погледу независности и раздвајања, односно задовољења критеријума за цертификацију у складу са законом и овим правилником.
Члан 24.
(Објављивање одлуке о цертификацији)
Одлука Регулаторне комисије о цертификацији оператера транспортног система са мишљењем Секретаријата
Енергетске заједнице и уз евентуално образложење Регулаторне комисије објављује се у “Службеном гласнику
Републике Српске” и на интернет страници Регулаторне
комисије.
ДИО ТРЕЋИ - НАДГЛЕДАЊЕ И ПОНОВНА
ЦЕРТИФИКАЦИЈА
Члан 25.
(Услови надгледања)
(1) Регулаторна комисија прати испуњавање услова у
погледу независности и раздвајања оператера транспортног система, односно задовољења критеријума на основу
којих је извршена цертификација, утврђених законом.
(2) Праћење испуњења услова у погледу независности
и раздвајања оператера транспортног система, односно задовољења критеријума на основу којих је извршена цертификација оператера транспортног система врши се надгледањем коришћења дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног
гаса.
(3) Корисник дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног
гаса дужан је сарађивати са особљем Регулаторне комисије
приликом праћење испуњења услова у погледу независности и раздвајања оператера транспортног система, односно
задовољења критеријума на основу којих је извршена
цертификација оператера транспортног система и вршити
извјештавање у складу са Правилником о извјештавању,
другим актима и условима дозволе у овом погледу.
(4) Овлашћено особље Регулаторне комисије обавља
редовне и ванредне надзорне провјере корисника дозволе
за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса и има право приступа
објектима, свим евиденцијама и документима којима оператер транспортног система доказује испуњавање прописаних услова у погледу независности и раздвајања оператера
транспортног система, односно задовољења критеријума
на основу којих је цертификован.
(5) Провјера испуњавања прописаних услова у погледу
независности и раздвајања оператера транспортног система, односно задовољења критеријума на основу којих је
цертификован, може се обавити и независно од провјере
услова дозволе.
(6) Ако је дошло до промјене податка или доказа на
основу којих је одлучено по захтјеву за цертификацију, оператер транспортног система обавезан је, без одгађања, обавијестити Регулаторну комисију о насталим промјенама.
(7) У случају подношења приговора и захтјева трећег
лица у погледу испуњења услова независности и раздвајања оператера транспортног система, Регулаторна комисија
испитује оправданост приговора и захтјева и провјерава да
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ли је пословна пракса оператера транспортног система у
складу са одлуком о цертификацији и да ли су нарушени
критеријуми цертификације.
Члан 26.
(Покретање поступка поновне цертификације)
(1) Регулаторна комисија, по службеној дужности, поново покреће поступак цертификације у случају:
1) када од оператера транспортног система прими обавјештење о свим планираним трансакцијама које могу захтијевати поновну провјеру испуњавања услова за независност и раздвајање оператера транспортног система,
2) да има сазнања да се планира промјена власничке
структуре,
3) да утицај на оператера транспортног система може
довести до повреде услова независности и раздвајања оператера транспортног система или има доказе да је до такве
повреде дошло или
4) на образложен захтјев Секретаријата Енергетске
заједнице.
(2) Регулаторна комисија доноси одлуку о испуњавању критеријума за независност и раздвајање од оператера
транспортног система у року од четири мјесеца од дана
пријема:
1) обавјештења од оператера транспортног система,
2) захтјева Секретаријата Енергетске заједнице или
3) обавјештавања Регулаторне комисије о почетку провјере оператера транспортног система по службеној дужности.
(3) У случају да Регулаторна комисија сматра да је
дошло до повреде услова за независност или раздвајање
оператера транспортног система, оператер транспортног
система дужан је да отклони те повреде у року који одреди
Регулаторна комисија, а затим да достави сва документа,
податке и информације којим доказује да су отклоњени недостаци.
(4) На основу документације, података и информација
из става (3) овог члана, Регулаторна комисија спроводи
поступак поновне цертификације оператера транспортног
система.
(5) У случају да оператер транспортног система не отклони недостатке евидентиране од Регулаторне комисије из
става (3) овог члана, Регулаторна комисија може донијети
одлуку о привременом одузимању или укидању дозволе за
обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса оператеру транспортног
система.
(6) У случају привременог одузимања или укидања дозволе оператеру транспортног система, Регулаторна комисија обезбјеђује да се дјелатност транспорта и управљања
транспортним системом настави обављати континуирано и
без прекида на начин и под условима прописаним законом.
Члан 27.
(Комуникација)
(1) Службена комуникација између оператера транспортног система и Регулаторне комисије обавља се у писаној форми.
(2) Оператер транспортног система дужан је да доставља Регулаторној комисији информације и документацију
у оригиналу (овјерене и потписане од лица овлашћеног за
заступање) или у овјереној фото-копији у прописаним роковима и на посебан захтјев Регулаторне комисије.
(3) Документација и информације могу бити достављене и телефаксом или електронски, под условом да се оригинал или овјерена фото-копија достави лично или поштом
на адресу Регулаторне комисије, најкасније у року од седам
дана од дана достављања телефаксом или електронски.
(4) Извјештаји и подаци за које је Регулаторнa комисија
прописала обрасце достављају се у форми и на начин како
је прописано.
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ДИО ЧЕТВРТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
(Сарадња са другим регулаторним комисијама и
Секретаријатом Енергетске заједнице)
(1) Регулаторна комисија може да сарађује са другим
регулаторним комисијама из области енергетике у Босни и
Херцеговини омогућавајући несметану размјену информација о поднесеним захтјевима за цертификацију оператера
транспортног система и одлукама по тим захтјевима.
(2) Регулаторна комисија сарађује са Секретаријатом
Енергетске заједнице у складу са законом.
Члан 29.
(Правна заштита)
(1) Одлука Регулаторне комисије о цертификацији оператера транспортног система је коначна.
(2) Страна незадовољна одлуком може покренути
управни спор код надлежног суда.
Члан 30.
(Тумачење Правилника)
(1) Тумачење одредби овог правилника даје Регулаторна комисија.
(2) Измјене и допуне овог правилника врше се по истом
поступку који се примјењује за његово доношење.
Члан 31.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-98-8/19/Р-106-39
20. марта 2019. године
Требиње

Предсједник,
Владислав Владичић, с.р.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
На основу члана 10. тачка ђ. Закона о посредовању у
запошљавању и правима за вријеме незапослености (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/10 и 102/12) и
члана 19. тачка 11. Статута ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
49/16), Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске, на сједници одржаној 5.4.2019. године, д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ
СПРОВОЂЕЊА МЈЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА

Члан 1.
У Правилнику о условима, критеријумима и начину
спровођења мјера активне политике запошљавања (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/17) у члану 6.
послије алинеје 5. додаје се нова алинеја, која гласи:
“- успостављање контакта са послодавцима и предузимања активности с циљем задовољавања исказаних потреба послодаваца;“.
Члан 2.
У члану 7. у ставу 3. ријеч: “центри” брише се.
Члан 3.
У члану 14. у ставу 4. ријеч: “центрима” брише се.
Члан 4.
У члану 24. у ставу 2. ријеч: “центрима” брише се.
Члан 5.
У члану 30. у алинеји 8. послије ријечи: “радника” ставља се тачка запета, а текст у загради брише се.
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Члан 6.
У члану 32. умјесто ријечи: “обради захтјева” треба да
стоји: “бодовању захтјева”.
У истом члану додаје се нова алинеја, која гласи: “програм запошљавања”.

д.о.о. Јелах-Тешањ, Индустријска зона Економија бб, 74264 Јелах,
Тешањ, запримљеној 22.10.2018. године, под бројем: УП-03-26-1039-1/18, на 47. (четрдесет седмој) сједници, одржаној 25.2.2019.
године, д о н и о ј е

Члан 7.
У члану 33. умјесто ријечи: “пројектом” треба да стоји:
“програмом”.

1. Оцјењује се допуштеном концентрација која ће настати на
тржишту производње, прераде и велепродаје соли на територији
Босне и Херцеговине, стицањем контроле привредних субјеката
“АС холдинг” д.о.о., Индустријска зона Економија бб, 74264 Јелах,
Тешањ, и АС д.о.о. Јелах-Тешањ, Индустријска зона Економија бб,
74264 Јелах, Тешањ, над привредним субјектом “Солана” д.д. Тузла, Соли бр. 3, 75000 Тузла, куповином већине акција.
2. Ово рјешење о концентрацији уписује се у Регистар концентрација.
3. Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном
гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине.

Члан 8.
Члан 34. мијења се и гласи:
“Средства се неће одобравати за запошљавање незапослених лица чије је запошљавање и самозапошљавање
Завод већ финансирао у претходих пет година по ранијим
програмима запошљавања.
Став 1. овог члана не односи се на лица која су се путем
програма Завода стручно оспособљавала за самосталан рад
у струци.”.
Члан 9.
Члан 36. мијења се и гласи:
“Програм обуке из предузетништва намијењен је незапосленим лицима која су заинтересована за обављање самосталне дјелатности с циљем подизања нивоа информисаности и компетентности за отпочињање предузетничке
дјелатности.
Обуку из става 1. овог члана спроводи Завод или друга
верификована установа или организација.”.
Члан 10.
У члану 40. умјесто ријечи: “обради захтјева” треба да
стоји: “бодовању захтјева”.
Члан 11.
У члану 41. умјесто ријечи: “пројектом запошљавања”
треба да стоји: “програмом запошљавања”.
У истом члану додаје се нови став и гласи:
“У случају губитка пословне способности, издржавања
казне затвора дуже од шест мјесеци или смрти корисника
средстава, Завод може наставити финансирање програма
запошљавања лица које је наставило обављати дјелатност у
складу са Законом о предузетничкој дјелатности.”.
Члан 12.
У члану 52. ријеч: “незапосленом” брише се.
Члан 13.
У члану 74. умјесто ријечи: “пројекат” треба да стоји:
“програм”.
Члан 14.
У члану 76. додаје се нови став и гласи:
“Директор Завода именује комисију за разматрање приговора по програмима запошљавања. Приједлог по приговорима комисија доставља директору, а коначну одлуку
доноси Управни одбор.”.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01.6/0105-453-1/19
5. априла 2019. године
Пале

Предсједник
Управног одбора,
Бошко Томић, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е) и члана 42. став (1) тачка д), у вези са чл.
12, 14, 16. и 18. Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”,
бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације
коју су заједнички поднијели привредни субјекти “АС холдинг”
д.о.о., Индустријска зона Економија бб, 74264 Јелах, Тешањ, и АС

РЈЕШЕЊЕ

Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) запримио је 22.10.2018. године, под
бројем: УП-03-26-1-039-1/18, заједничку Пријаву концентрације
(у даљем тексту: Пријава) привредних субјеката “АС холдинг”
д.о.о., Индустријска зона Економија бб, 74264 Јелах, Тешањ, и АС
д.о.о. Јелах-Тешањ, Индустријска зона Економија бб, 74264 Јелах, Тешањ (у даљем тексту: “АС холдинг” и АС или Подносиоци
пријаве), са привредним субјектом “Солана” д.д. Тузла, Соли бр.
3, 75000 Тузла (у даљем тексту: “Солана” или Циљно друштво).
Пријава се односи на стицање заједничке контроле привредних субјеката субјекта “АС холдинг” и АС над привредним субјектом “Солана”, куповином већине акција, у смислу одредби члана
12. став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), (у даљем тексту: Закон).
Увидом у сву достављену документацију, утврђено је да је
Пријава поднесена у прописаном року, у складу са чланом 16. став
1) Закона, али да није потпуна у смислу члана 30. Закона. У складу с тим, Конкуренцијски савјет је од Подносилаца пријаве дописима број: УП-03-26-1-039-2/18, од 12.11.2018. године, број: УП03-26-1-039-4/18, од 29.11.2018. године, и број: УП-03-26-1-0398/18 од 7.1.2019. године, затражио допуну Пријаве. Подносиоци
пријаве су тражену допуну доставили поднесцима запримљеним
под бројем: УП-03-26-1-039-3/18, од 23.11.2018. године, бројем:
УП-03-26-1-039-7/18, од 24.12.2018. године, бројем: УП-03-26-1039-9/18, од 21.1.2019 године, и бројем: УП-03-26-1-039-12/18, од
29.1.2019. године.
Конкуренцијски савјет, у складу са чланом 16. став (4) Закона, 23.1.2019. године, под бројем: УП-03-26-1-039-10/18, донио је
Обавјештење о пријави концентрације, које је истог дана наруџбеницом број: УП-03-26-1-039-11/18 достављено у дневне новине Босне и Херцеговине (објављено 28.1.2019. године у Дневном
листу). На наведено обавјештење нису достављени коментари заинтересованих страна.
Након анализе поднесене пријаве, Конкуренцијски савјет је
20.2.2019. године, под бројем: УП-03-26-1-039-13/18, Подносиоцима пријаве издао Потврду о пријему комплетне и уредне пријаве, у
смислу члана 30. став (3) Закона.
Према наводима Подносилаца пријаве, није подношен захтјев
за оцјену концентрације овлашћеним тијелима изван територије
Босне и Херцеговине.
1. Учесници концентрације
Учесници концентрације су привредни субјект “АС холдинг”,
привредни субјект АС и привредни субјект “Солана”.
1.1. “АС холдинг” (Подносилац пријаве)
Привредни субјект “АС холдинг”, пуни назив: “АС холдинг”
д.о.о., са сједиштем на адреси: Економија бб, 74264 Јелах, Тешањ,
обавља основну дјелатност пружање консултантских услуга чланицама групације, а у складу са регистрованом дјелатности пружања услуга савјетовања у вези са пословањем и осталим управљањем.
Према актуелном изводу из судског регистра Општинског суда
у Зеници, број: 043-0-РегЗ-17-003259, од 5.12.2017. године, привредни субјект “АС холдинг” регистрован је под матичним бројем
уписа: 43-01-0572-16 и ЈИБ 4218943620008.
Власници привредног субјекта “АС холдинг” су физичка лица
Русмир Хрвић са 25% власничког удјела и Сулејман Хрвић са 75%
власничког удјела.
Повезана друштва у којем привредни субјект “АС холдинг”
има 10% или више удјела у основном капиталу или 10% или више
права гласа су сљедећи привредни субјекти:
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Табела 1.
Сједиште

Претежна дјелатност

Власнички удио

АС д.о.о. Јелах-Тешањ

Индустријска
зона Економија
бб, 74264 Јелах,
Тешањ

Неспецијализована трговина на
велико

(..)**¹

“AC food”
д.о.о. Велика
Кладуша

Поље бб, 77230
Велика Кладуша

Производња
какаа, чоколаде
и сластичарских
производа
Производња
какаа, чоколаде
и сластичарских
производа
Производња
хљеба, колача и
свјежег пецива
Производња
млијека, млијечних производа
и сира

Назив

Омладинска
“МАК Зара”
3, 71000
д.о.о. Сарајево бр.
Сарајево
Паромлинска
“Klass CON”
43, 71000
д.о.о. Сарајево бр.
Сарајево
ЗИМ д.д. Зеница

Канал бр. 32,
72000 Зеница

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

Извор: подаци из Пријаве.
Један од власника привредног субјекта “АС холдинг” физичко
лице Русмир Хрвић власник је и привредног субјекта “Фортитудо” д.о.о. Травник, Творничка бб, 72270 Травник, у којем има (..)**
удјела у основном капиталу, а чија је основна дјелатност производња остале вањске одјеће.
1.2. АС (Подносилац пријаве)
Привредни субјект АС, пуни назив: АС д.о.о. Јелах-Тешањ,
друштво за производњу, трговину и транспорт, са сједиштем на
адреси: Економија бб, 74264 Јелах, Тешањ, као основну и регистровану дјелатност обавља неспецијализовану трговину на велико.
Према актуелном изводу из судског регистра Општинског суда
у Зеници, број: 043-0-РегЗ-18-002522, од 2.10.2018. године, привредни субјект АС регистрован је под матичним бројем уписа: 4301-0343-09 (стари број: 1-6614) и ЈИБ 4218052620007. Према том
изводу власник привредног субјекта АС са 100% удјела у основном
капиталу је било физичко лице Сулејман Хрвић.
У току предметног поступка, допуном Пријаве која је запримљена 24.12.2018. године, под бројем: УП-03-26-1-039-7/18,
Подносиоци пријаве доставили су Рјешење о измјенама података Општинског суда у Зеници, број: 043-0-Рег-18-001389, од
5.12.2018. године, којим је дошло до промјене власничке структуре привредног субјекта АС, тако да је сада власник истог његово
повезано друштво привредни субјект “АС холдинг” са 100% удјела
у основном капиталу.
Повезана друштва у којем привредни субјект АС има 10% или
више удјела у основном капиталу или 10% или више права гласа су
сљедећи привредни субјекти:
Табела 2.
Власнички удио

“Спринд”
Рајловац бб,
д.д. Сарајево 71000 Сарајево

Претежна
дјелатност
Производња
освјежавајућих
пића, производња
минералне воде и
других флашираних вода
Производња хљеба, свјежих пецива
и колача
Прерада кафе и
чаја
Производња хљеба, колача и свјежег пецива

“Млин и
пекара” д.д.
Љубаче

Љубаче бб,
75000 Тузла

Производња млинских производа

(..)**

Абдурахмана
Мешића бр. 1,
74260 Тешањ

Трговина на мало
у неспецијализованим продавницама, претежно
храном, пићима
и дуванским производима

(..)**

Назив

Сједиште

“Оаза” д.о.о. Карадаглије бр.
Тешањ
6, 74260 Тешањ

“Клас” д.д.
Сарајево
“Виспак”
д.д. Високо

“Вемал” д.д.
Тешањ

Паромлинска
бр. 43, 71000
Сарајево
Озраковићи бб,
71300 Високо

(..)**

(..)**
(..)**
(..)**

“Напредак”
д.д. Тешањ
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Радуша бб,
74260 Тешањ

17.4.2019.
Производња осталих готових текстилних производа

(..)**

Извор: подаци из Пријаве.
1.3. “Солана” (Циљно друштво)
Привредни субјект “Солана”, пуни назив: Дионичко друштво
“Солана” Тузла, са сједиштем на адреси: Соли бр. 3, 75000 Тузла,
као основну дјелатност обавља производњу, прераду и велепродају
соли. Дјелатност обавља производњом и прерадом соли коју као
сировину набавља од привредног субјекта Рудник соли “Тузла”
д.д. Тузла, док велепродају обавља путем дистрибутера привредних субјеката “Vega-mix” д.о.о. Живинице и “форЕкс БХ” д.о.о.
Тузла.
Према Рјешењу о измјенама података Општинског суда у
Тузли, број: 032-0-Рег-18-001322, од 17.8.2018. године, привредни субјект “Солана”’ регистрован је под матичним бројем уписа:
1-104 и ЈИБ 4209372970007.
Власничка структура привредног субјекта “Солана” прије
спровођења концентрације на дан 30.9.2018. године је била сљедећа:
Табела 3.
Редни
Власнички
Назив власника
бр.
удио у %
1.
“АС холдинг” д.о.о
16,4611
2.
“Raiffeisen bank” д.д. Сарајево
11,9233
“ЗИФ БИГ - Инвестициона група” д.д.
3.
8,9927
Сарајево
4.
“P.Trade” д.о.о. Сарајево
7,8317
5.
Јасмин Шепо
5,8841
6.
“Sberbank BH” д.д. Сарајево
5,2343
7.
АС д.о.о. Јелах-Тешањ
2,9085
8.
ЗИФ “Проф-плус” д.д. Сарајево
2,4321
Остали власници (појединачно са мање
9.
38,3322
од 1% удјела)
Извор: подаци из Пријаве.
Привредни субјект “Солана” нема повезаних друштава у којима има 10% или више удјела у основном капиталу или 10% или
више права гласа.
2. Правни оквир оцјене концентрације
Конкуренцијски савјет у спровођењу поступка оцјене допуштености концентрације примијенио је одредбе Закона, Одлуке
о утврђивању релевантног тржишта (“Службени гласник БиХ”, бр.
18/06 и 34/10), те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за оцјену концентрација привредних субјеката (“Службени
гласник БиХ”, број 34/10).
Конкуренцијски савјет, на основу члана 43. став (7) Закона,
може користити судску праксу Европског суда и одлуке Европске комисије, као и критеријуме и стандарде из Уредбе Вијећа
ЕК, број: 139/2004, о контроли концентрације између привредних
субјеката, Обавјештење Европске комисије о концепту концентрација привредних субјеката, те Смјернице за оцјену хоризонталних/
вертикалних концентрација.
3. Правни основ и облик концентрације
Према подацима које су дали Подносиоци пријаве, а који су
преузети са wеб странице Регистра хартија од вриједности у Федерацији Босне и Херцеговине актуелних на дан 30.9.2018. године,
прије спровођења концентрације у привредном субјекту “Солана”
привредни субјект “АС холдинг” био је власник 16,4611% акција,
док је привредни субјект АС био власник 2,9085% акција.
Као правни основ концентрације Подносиоци пријаве доставили су Обавијест број: 520/18, од 11.10.2018. године, којом је привредни субјект “AW Broker” д.о.о. за пословање са вриједносним
папирима обавијестио Комисију за хартије од вриједности Федерације Босне и Херцеговине о посредовању у куповини хартија од
вриједности емитента привредног субјекта “Солана” за клијента
привредног субјекта “АС холдинг”, код којег је дошло до повећања
процента учешћа у истом. Обавијест је објављена 11.10.2018. године у дневним новинама “Ослобођење” и њоме се обавјештава да
је у периоду од 4.10. до 9.10.2018. године извршена куповина акција емитента “Солана”, ознаке СОЛТРК3, у количини од 155.679
акција, што у проценту износи 30,7496% од укупног броја емитованих акција, чиме је привредни субјект “АС холдинг” повећао
учешће у емитенту на 47,2107%.
Поред наведене обавијести, као доказ извршене трансакције
Подносиоци пријаве доставили су Потврду о стању на рачуну
привредног субјекта “АС холдинг”, број: 02-12447/18, са датумом

17.4.2019.
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стања 16.10.2018. године, и Потврду о стању на рачуну привредног субјекта АС, број: 02-12448/18, са датумом стања 22.10.2018.
године, које је издао Регистар хартија од вриједности Федерације
Босне и Херцеговине.
Након спровођења концентрације, повезана друштва привредни субјекти “АС холдинг” и АС имаће заједно 50,1192% власничког удјела у привредном субјекту “Солана” и на тај начин стећи
ће контролу над њим.
Правни облик концентрације, у смислу члана 12. став (1) тачка
б) под 1) Закона, је заједничко стицање контроле привредних субјеката “АС холдинг” и АС над привредним субјектом “Солана” куповином већине акција, извршеном у периоду од 4.10. до 9.10.2018.
године.
4. Обавеза Пријаве концентрације
Обавеза Пријаве концентрације привредних субјеката са сједиштем у Босни и Херцеговини, у смислу члана 14. став (1) тачка
б) Закона, у вези са чланом 2. Одлуке о начину подношења пријаве
и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката,
постоји ако укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника концентрације остварен продајом робе
и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање
8.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила
концентрацији или ако је њихов заједнички удио на релевантном
тржишту већи од 40,00%.
У складу са наведеним одредбама, анализирани су подаци из
Пријаве који се односе на укупне годишње приходе које су учесници концентрације остварили у 2017. години, као години која је
претходила концентрацији, а који су износили:
Табела 4.
Привредни
АС
“АС холдинг”
“Солана”
субјект
Босна и Хер(..)**
(..)**
(..)**
цеговина
Свијет
(..)**
(..)**
(..)**
Извор: подаци из Пријаве.
Према подацима из Табеле 4, учесници концентрације су у
2017. години остварили укупан годишњи приход који подлијеже
обавези Пријаве концентрације.
5. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште за предметну концентрацију одређено је
према основној дјелатности и географском подручју на којем учесници у концентрацији обављају дјелатност.
Узимајући у обзир дјелатности које обављају учесници у концентрацији, као и то да Подносиоци пријаве не учествују на тржишту на коме учествује Циљно друштво, као релевантно тржиште
производа у конкретном случају одређено је тржиште обављања
дјелатности Циљног друштва, а то је тржиште производње, прераде и велепродаје соли.
Узимајући у обзир територију на којој послују учесници у концентрацији, а посебно Циљно друштво, као релевантно тржиште
у географском смислу одређено је тржиште територије Босне и
Херцеговине.
Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне
концентрације сматра се тржиште производње, прераде и велепродаје соли на територији Босне и Херцеговине.
6. Анализа релевантног тржишта
Релевантно тржиште предметне концентрације чине два
тржишна сегмента. Један је тржиште производње и прераде соли
у Босни и Херцеговини, а други је тржиште велепродаје соли у
Босни и Херцеговини.
На тржишту производње и прераде соли у Босни и Херцеговини дјелатност обавља само привредни субјект “Солана”, с обзиром да је једини привредни субјект који се бави том дјелатношћу у
Босни и Херцеговини.
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Од учесника у концентрацији на тржишту велепродаје соли у
Босни и Херцеговини дјелатност, такође, обавља само привредни
субјект “Солана”, с обзиром да се привредни субјект АС, који се
бави неспецијализованом трговином на велико, према наводима
Подносилаца пријаве, не бави велепродајом соли.
Подаци Подносилаца пријаве о учешћу учесника у концентрацији на релевантном тржишту заснивају се превасходно на Студији
утврђивања тржишта и процјени тржишних удјела привредних
субјеката АС, “АС холдинг” и “Солана” из јануара 2019. године,
коју је сачинио привредни субјект “Tron systems” д.о.о. Сарајево (у
даљем тексту: Студија).
Привредни субјект “Tron systems” д.о.о. Сарајево бави се
истраживањем тржишта и креатор је БИС система, који је коришћен приликом израде Студије, а који садржи податке из финансијских извјештаја привредних субјеката из Босне и Херцеговине,
набављених искључиво од надлежних ентитетских агенција (Финансијско-информатичке агенције Сарајево и Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука).
Према подацима из Студије, који се односе на 2017. годину,
привредни субјекти АС и “АС холдинг” нису учествовали на релевантном тржишту, док је привредни субјект “Солана” на тржишту производње и прераде соли у Босни и Херцеговини као једини
учесник имао 100% тржишног удјела, а на тржишту велепродаје
соли у Босни и Херцеговини 36% (финансијски), односно 37% (количински) тржишног удјела.
Према наводима из Студије, за утврђивање тржишног удјела привредних субјеката који се баве велепродајом соли у Босни и Херцеговини било би потребно имати приступ комплетној структури прихода свих привредних субјеката који се баве том дјелатношћу и из те
структуре извући приходе који се искључиво односе на приходе од
велепродаје соли, а за које приступ имају искључиво сами привредни субјекти. Због немогућности приступа таквим подацима, Подносиоци пријаве нису били у могућности доставити валидне податке о
тржишним удјелима других привредних субјеката који обављају дјелатност на тржишту велепродаје соли у Босни и Херцеговини, а који
представљају конкуренте привредног субјекта “Солана”.
7. Оцјена концентрације
Анализом предметне концентрације, у смислу члана 17. Закона, Конкуренцијски савјет је утврдио да само Циљно друштво
учествује на релевантном тржишту, што значи да ће тржишни удио
учесника у концентрацији на релевантном тржишту након спровођења концентрације остати исти, односно неће доћи до промјене
тржишне структуре релевантног тржишта.
Конкуренцијски савјет је оцијенио да предметна концентрација не спречава, ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту производње, прераде и велепродаје
соли на територији Босне и Херцеговине, те је одлучио као у тачки
1. диспозитива овог рјешења.
8. Административна такса
На ово рјешење Подносиоци пријаве, у складу са чланом 2.
став (1) тарифни број 107. тачка д) под 1) Одлуке о висини административних такси, у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06, 18/11 и
75/18), дужни су платити административну таксу у укупном износу
од 5.000,00 КМ у корист буџета институција Босне и Херцеговине.
9. Поука о правном лијеку
Против овога рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овог рјешења.
¹ Подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона
о конкуренцији.
Број: УП-03-26-1-039-15/18
25. фебруара 2019. године
Сарајево

Предсједница,
Адиса Бегић, с.р.
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