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2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-150/21
17. фебруара 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06,
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2021. години (“Службени гласник Републике Српске”, број 13/21) у члану 18. у ставу 5. ријечи:
“300.000 КМ” замјењују се ријечима: “500.000 КМ”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-330-525/21
26. фебруара 2021. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06,
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

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

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени
гласник Републике Српске”, број 8/21) члан 8. мијења се и
гласи:
“(1) Право на премију за узгој стеоних квалитетно-приплодних јуница имају корисници подстицаја који су:
1) произвели и узгојили најмање три уписане стеоне
квалитетно-приплодне јунице у властитом запату и/или узгојили најмање три уписане стеоне квалитетно-приплодне
јунице за даљу репродукцију од набављене (купљене) телади у доби до шест мјесеци или
2) произвели и узгојили најмање три уматичене стеоне
квалитетно-приплодне јунице у властитом запату, а чије су
мајке у контроли производности и за које овлашћена организација за узгој уредно води помоћну и главну матичну
евиденцију.
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(2) Право на премију из става 1. овог члана имају корисници подстицаја за грла млијечних, товних и комбинованих раса говеда чија је доб приликом прве оплодње за
поједине расе у складу са Програмом узгоја говеда у Републици Српској за период 2016-2021. године.
(3) Право на премију из става 1. овог члана за грла из
сопственог узгоја корисници подстицаја остварују на основу захтјева Агенцији, уз који прилажу:
1) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 3. из Прилога
овог правилника,
2) копију пасоша - Образац Д за предметно грло,
3) потврду о гравидности, која обавезно садржи датум
осјемењавања и идентификациони број бика осјеменитеља,
4) потврду овлашћене организације за узгој - за подносиоце захтјева за премију у складу са ставом 1. тачка 2)
овог члана.
(4) Захтјев за остваривање права на премију за узгој стеоних квалитетно-приплодних јуница подноси се у периоду
узгоја, а најкасније до 30. септембра текуће године.
(5) Премија за узгој стеоних квалитетно-приплодних
јуница из става 1. тачка 1) овог члана износи до 200 КМ
по грлу, а за узгој из става 1. тачка 2) овог члана износи до
500 КМ.
(6) Максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 50.000 КМ.”.
Члан 2.
У члану 11. став 6. брише се.
Досадашњи ст. 7, 8, 9. и 10. постају ст. 6, 7, 8. и 9.
Члан 3.
У члану 17. у ставу 5. тачка 6) брише се.
Члан 4.
Члан 20. мијења се и гласи:
“(1) Право на премију за узгој и прераду конзумне рибе
имају правна лица и предузетници који се баве узгојем и/
или прерадом рибе и који имају одобрење Министарства за
обављање дјелатности аквакултуре.
(2) Корисници, тј. субјекти који се баве узгојем рибе,
премију за узгојену конзумну рибу остварују на основу захтјева који се подноси Агенцији и уз који се прилажу:
1) мјесечни преглед реализације по купцима са количинама продате конзумне рибе,
2) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 14. из Прилога
овог правилника,
3) малопродајни фискални рачуни, рачун/фактура за
продате количине конзумне рибе, овјерени и потписани од
продавца и купца,
4) копија извозне царинске декларације за рибу продату
ван граница Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ),
5) субјекти који имају властити узгој и прераду рибе
подносе изјаву да је конзумна риба узгојена на властитим
рибогојилиштима и књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина конзумне рибе у преради,
6) субјекти који имају узгој и продају конзумне рибе у
властитим малопродајним објектима (рибарнице) подносе
изјаву да је конзумна риба узгојена на властитим рибогојилиштима и књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина конзумне рибе у малопродаји,
7) потврда Јавне установе “Воде Српске” о измиреној
водној накнади.
(3) Корисници, тј. субјекти који се баве откупом ради
прераде конзумне рибе, од узгајивача са територије Републике Српске подносе захтјев Агенцији, уз који прилажу:
1) мјесечни преглед по купцима о откупљеним количинама конзумне рибе ради прераде,
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2) изјаву о прерађеним мјесечним количинама конзумне
рибе,
3) фактуру за откупљене количине конзумне рибе, овјерену и потписану од продавца и купца,
4) доказ о плаћању откупљене количине конзумне рибе
ради прераде.
(4) Премија за узгој, као и премија за откуп и прераду
конзумне рибе, утврђују се након обраде свих приспјелих
захтјева, а у складу са износом који је утврђен Планом коришћења средстава, на основу одобрених јединица мјере
(килограма), које испуњавају услове у складу са овим правилником и износи до 0,35 КМ по килограму за узгој конзумне рибе салмониде и до 0,60 КМ по килограму за узгој
конзумне рибе циприниде за кориснике из става 2. овог
члана, односно до 0,30 КМ по килограму откупљене и прерађене конзумне рибе за кориснике из става 3. овог члана.
(5) Максимални износ премије који корисник подстицаја може да оствари у текућој години за узгој, односно
откуп и прераду конзумне рибе је 50.000 КМ по врсти дјелатности у текућој години.
(6) Захтјев за остваривање права на премију за узгој и
прераду из става 1. овог члана подноси се у року од 30 дана
од дана продаје или откупа, а најкасније до 30. новембра
текуће године.
(7) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за узгој конзумне рибе остварен након истека рока за
подношење захтјева у 2020. години до ступања на снагу
овог правилника подноси се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника.”.
Члан 5.
У члану 31. у ставу 3. у тачки 3) ријечи: “цертификационог тијела” замјењују се ријечима: “овлашћене контролне
организације”.
У ставу 7. ријечи: “31. септембра” замјењују се ријечима: “30. септембра”.
Члан 6.
Члан 32. мијења се и гласи:
“(1) Право на премију за органску сточарску производњу остварују корисници подстицаја за цертификовану
сточарску органску производњу и производњу у периоду
конверзије, укључујући и пчеле чија су грла пријављена у
РПГ као начин држања у систему органске производње, а
кошнице уписане у Евиденцију пчелара и пчелињака, коју
води Министарство.
(2) Премија за органску сточарску производњу остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији и уз
који се прилажу:
1) записник овлашћене контролне организације о оствареној сточарској производњи са пријављеним бројем грла у
РПГ као систем органске производње, при чему је за пчеле
минималан број кошница 25 по кориснику,
2) копија рјешења о упису у Евиденцију пчелара и пчелињака у Републици Српској, коју је издало Министарство,
те идентификациони број плочице за сваку кошницу,
3) копија цертификата издатог од овлашћене контролне
организације за текућу годину, која је овлашћена од Министарства за послове контроле и цертификације органске
производње.
(3) Записник овлашћене контролне организације и копија цертификата морају бити издати најкасније до 30. септембра текуће године, а уколико су издати након овог рока,
корисник подстицаја доставља образложење цертификационог тијела са наведеним разлогом кашњења у издавању
цертификата.
(4) Висина премије износи до 500 КМ по условном
грлу, односно 20 КМ по кошници.
(5) Максимални износ премије који корисник подстицаја може да оствари за ову врсту подстицаја у текућој години је 40.000 КМ по кориснику.
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(6) Корисници који остваре право у складу са овим чланом не могу остварити право по осталим мјерама подршке
по грлу и кошници за сточарску производњу.
(7) Износ подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева,
сразмјерно укупно пријављеном броју грла у систему органске производње и расположивим средствима утврђеним
Планом коришћења средстава.
(8) Захтјев за остваривање права на премију за органску
производњу корисник подноси најкасније до 30. септембра
текуће године.”.
Члан 7.
У члану 37. у ставу 3. ријечи: “става 7.” замјењују се
ријечима: “става 6.”.
У ставу 5. ријечи: “става 5.” замјењују се ријечима:
“става 4.”.
Члан 8.
У члану 41. у ставу 1. у тачки 1) послије ријечи: “сајмова” додају се ријечи: “и изложби”.
У ставу 2. у тачки 1) послије ријечи: “сајма” додају се
ријечи: “или изложбе”.
Члан 9.
Послије члана 65. додаје се нови члан 65а, који гласи:
“Члан 65а.
(1) Право на подстицајна средства за обављање узгојноселекцијских дјелатности у сточарству имају правна лица
која су овлашћена за организовање узгоја квалитетно-приплодних животиња, у складу са Законом о сточарству.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварује се за вршење услуга контроле производности
за особине производње млијека и прираста.
(3) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији
и уз који се прилажe збирни извјештај контроле производности и прираста за извјештајни период, у складу са Правилником о поступцима оцјењивања, испитивања и тестирања узгојних вриједности квалитетно-приплодних говеда.
(4) Износ подстицајних средстава за намјену из става 2.
овог члана износи:
1) 10 КМ по грлу за вршење услуга контроле производности за особине прираста за сваку контролу,
2) 2 КМ по грлу за вршење услуга контроле производности за особине производње млијека за сваку контролу.
(5) Максимални износ средстава који корисник може
остварити по овом члану износи до 15.000 КМ.
(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
септембра текуће године.”.
Члан 10.
У члану 66. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана остварују се на основу захтјева који Агенцији подноси овлашћена институција и уз који прилаже:
1) сагласност Министарства на план рада,
2) листу корисника на чијим пчелињацима се реализује
план производње матица и рад репроцентара у пчеларству,
3) завршни извјештај са исказаним трошковима којим
су обухваћени сви корисници плана рада (писана и електронска форма),
4) уговор између Министарства и овлашћене институције из става 1. овог члана.”.
Члан 11.
Послије члана 77. додаје се нови члан 77а, који гласи:
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“Члан 77а.
(1) Право на подстицајна средства за интервентну продају свиња имају корисници подстицаја који су извршили
пријаву това свиња у складу са чланом 18. овог правилника
и који су у периоду од 15. јануара 2021. године до 28. фебруара 2021. године извршили продају товних свиња излазне тежине 110 kg и више.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана корисници подстицаја остварују на основу захтјева који
подносе Агенцији, уз који прилажу:
1) потписану и овјерену фактуру са наведеним бројем
животиња, тежином и унесеним идентификационим бројевима за грла или серијским бројем са увјерења о здравственом стању животиња - за правна лица и физичка лица регистрована у систему ПДВ-а,
2) откупне блокове у којима су наведени бројеви продатих грла са идентификационим бројем и тежином или
серијским бројем са увјерења о здравственом стању животиња - за физичка лица која нису у систему ПДВ-а,
3) спецификацију за товна грла, попуњену на Обрасцу
12. из Прилога овог правилника, који се доставља у писаној
и у електронској форми на електронску адресу Агенције
(Образац је доступан на интернет страници Агенције),
4) копију увјерења о здравственом стању животиња,
која прати транспорт Д образац - за свиње,
5) копију рјешења о регистрацији за кланице које су
регистроване на основу предузетничке дјелатности, а уколико су грла откупљена од правног лица за потребе извоза
живих животиња, и доказе о извозу.
(3) Подстицајна средства за намјену из овог члана одобравају се након обраде свих приспјелих захтјева, у складу
са Планом коришћења средстава, у износу до 50 КМ по грлу.
(4) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 15.
марта 2021. године.”.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-330-527/21
26. фебруара 2021. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Елнос БЛ” д.о.о. Бања
Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 115/18) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Елнос БЛ” д.о.о. Бања Лука испуњава
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију:
1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења,
3. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике,
4. дијела машинске фазе, машинска постројења и металне конструкције у грађевинарству.
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Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење објеката, број: 15.03-361-26-1/20, од 24.1.2020.
године, и Лиценца број: ПЛ-2160/2020, од 24.1.2020. године.
Лиценца важи од 17.12.2020. године до 24.1.2024. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-766/20
17. децембра 2020. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “Јаћимовић” д.о.о.
Добој за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 115/18) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Јаћимовић” д.о.о. Добој испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган
јединице локалне самоуправе:
1. грађевинских радова на објектима нискоградње.
Лиценца важи од 15.12.2020. године до 15.12.2024. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-674/20
15. децембра 2020. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Tom-cat” d.o.o. Тузла
за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa
8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 115/18) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Tom-cat” d.o.o. Тузла испуњава услове
за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова
на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе:
1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 15.12.2020. године до 15.12.2024. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора

