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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 8. став 3. Закона о обезбјеђењу и усмје-
равању средстава за подстицање развоја пољопривреде и 
села (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/02 и 
106/09), Влада Републике Српске, на 57. сједници, одржа-
ној 6.2.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА ЗА 

2020. ГОДИНУ

I
Усваја се План коришћења средстава за подстицање ра-

звоја пољопривреде и села за 2020. годину у оквиру укуп-
ног износа од 75.000.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се за:
1) подршку текућој производњи у висини од 

52.310.000,00 КМ,
2) подршку дугорочном развоју у висини од 

14.720.000,00 КМ и
3) системске мјере у висини од 7.970.000,00 КМ.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-234/20 Предсједник
6. фебруара 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 56. сједници, одржа-
ној 30.1.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

1. Даје се сагласност за закључивање уговора о купопро-
даји непокретности на подручју општине Челинац између 

Ђоке (Милована) Спасојевића, као продавца, и Републике 
Српске, Владе Републике Српске путем Министарства по-
љопривреде, шумарства и водопривреде, као купца.

2. Предмет уговора о купопродаји из тачке 1. овог рје-
шења су некретнине означене као:

- земљиште са припадајућим објектима, означено као 
к.ч. број: 15, звана Церици, у нарави пашњак 3. класе, повр-
шине 3500 м², уписана у П.л. број: 450/4 и зк. ул. број: 150 
КО Штрбе, на предметној парцели се налазе: зграда - мага-
цин, бетонски објекат за складиштење шумских производа 
и бунар, цијена некретнина износи 80.425,00 КМ,

- земљиште са припадајућим објектом, означено као 
к.ч. број: 864, звана Димитрићи, у нарави пашњак 4. класе, 
површине 300 м², уписана у П.л. број: 249/4 и зк. ул. број: 
85 КО Шњеготина Доња, на предметној парцели се нала-
зи објекат који је удаљен десетак метара од управне згра-
де шумског радилишта „Шњеготина“, цијена некретнина 
износи 40.356,00 КМ,

- пословни простор (канцеларије), у површини од 54 
м², уписан у Лист непокретности број: 1268/4 на к.ч. број: 
705/12 КО Челинац Доњи, предметне канцеларије налазе се 
на другом спрату пословне зграде у Челинцу, гдје се налазе 
и канцеларије Шумске управе Челинац, цијена некретнине 
износи 88.968,00 КМ,

- укупна цијена непокретности износи 209.749,00 КМ.
3. Овлашћује се министар пољопривреде, шумарства 

и водопривреде др Борис Пашалић да потпише нотарски 
обрађен уговор о купопродаји непокретности из тачке 1. 
овог рјешења.

4. Задужује се Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде да уговор достави Републичкој управи 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна једи-
ница Челинац и Пореској управи, Подручна јединица Че-
линац.

5. Задужује се Републичка управа за геодетске и имо-
винско-правне послове, Подручна јединица Челинац да 
уговор евидентира у јавној евиденцији без накнаде.

6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-226/20 Предсједник
30. јануара 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обе-

збјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање разво-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Сриједа, 12. фебруар 2020. године
БАЊА ЛУКА

Број 11 Год. XXIX

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
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ја 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 ре-
публичкој 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 ра-
звој пољопривреде и села (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 7/20), министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ 

ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У 2020. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за остваривање 

права на новчане подстицаје за капиталне инвестиције у 
пољопривредној производњи, поступак за њихово оствари-
вање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, 
обавезе корисника подстицаја након њиховог примања, ро-
кови и потребна документација и обрасци.

Члан 2.
(1) Право на новчане подстицаје за капиталне инвести-

ције у пољопривредној производњи могу да остваре физич-
ка и правна лица (у даљем тексту: корисник подстицаја) са 
пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској, 
којa обављају пољопривредну производњу на територији 
Републике Српске и која су уписана у Регистар пољопри-
вредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) као комерцијал-
на или као некомерцијална газдинства и други субјекти, у 
складу са чланом 26. Закона о пољопривреди, који су упи-
сани у Регистар корисника подстицајних средстава.

(2) Новчани подстицаји за капиталне инвестиције у 
пољопривредној производњи додјељују се корисницима 
подстицаја на основу јавног позива, који расписује Аген-
ција 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 ције-
лој 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 обавезно 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 доста-
вљање 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:
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 обавезу доприноса за 2019. 
годину у складу са прописима о доприносима,

3) који нису измирили обавезе по основу накнаде за 
противградну заштиту за 2019. годину у складу са пропи-
сима о противградној заштити,

4) који у захтјеву за подстицајна средства за било коју 
подстицајну мјеру прописану овим правилником или Пра-
вилником о условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за развој пољопривреде и села дају неистините 
податке.

(2) Податке из става 1. тачка 2) овог члана Агенција 
прибавља по службеној дужности, а за плаћање обавезе по 
основу накнаде за противградну заштиту корисници прила-
жу и доказ о уплати (копија уплатнице).

Члан 4.
(1) Право на новчана средства подстицаја за капитал-

не инвестиције у пољопривредној производњи корисници 
подстицаја остварују за:

1) инвестиције у пољопривредну механизацију (тракто-
ре и тракторске прикључке),

2) инвестиције у сточарску производњу (изградња обје-
ката, набавка јуница товних раса, 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 пласте-
ника, подизање вишегодишњих засада, набавка и подизање 
противградних мрежа, набавка опреме за наводњавање),

4) инвестиције у прераду пољопривредних производа 
(набавка опреме за сортирање, паковање и прераду про-
извода на газдинству, набавка технолошке опреме и опреме 
за хладњаче),

5) инвестиције у адаптацију, изградњу и опремање ри-
богојилишта.

(2) Резервација средстава за подршку из става 1. овог 
члана остварује се прије инвестирања, а на основу:

1) достављеног захтјева за резервацију средстава, са-
чињеног на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу овог пра-
вилника и чини његов саставни дио,

2) документације прописане овим правилником.
(3) Рок за реализацију инвестиције и достављање зах-

тјева за исплату средстава не може бити дужи од пет мјесе-
ци од дана пријема рјешења о резервацији.

(4) Исплата новчаних средстава подстицаја из става 1. 
овог члана остварују се на основу захтјева за исплату, са-
чињеног на Обрасцу 2, који се налази у Прилогу овог пра-
вилника, а након инвестирања и комисијског прегледа на 
терену.

(5) Новчана средства подстицаја из става 1. овог чла-
на одобравају се у износу од 30% од укупне вриједности 
прихватљивих трошкова инвестиције за комерцијална 
пољопривредна газдинства, односно у износу од 15% за не-
комерцијална породична пољопривредна газдинства.

(6) Износ новчаних средстава подстицаја из става 1. 
овог члана за пољопривредна газдинства која се налазе на 
600 м. н. в. или изнад одобравају се у износу од 40% од 
укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестици-
је за комерцијална пољопривредна газдинства, односно у 
износу од 20% за некомерцијална породична пољопривред-
на газдинства.

Члан 5.
(1) Документација (овјерена копија или оригинали) која 

се сматра доказом о инвестираним средствима је:
1) уговор о извођењу радова са привременом или окон-

чаном 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 
и доказ о уплати путем жиро рачуна (извод) за пословне 
субјекте или

3) малопродајни фискални рачун, уз потписану и овје-
рену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева, тако 
да се фактура односи само на један фискални рачун, уз на-
значен ЈИБ за пословне субјекте и доказ о уплати у скла-
ду 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 или

4) купопродајни уговор са одложеним планом отплате 
склопљен с добављачем за набавке трактора снаге изнад 
75 киловата, који укључује максимални рок отплате од 
двије године и доказ о уплати прве рате путем жиро рачуна 
(извод) у износу од минимално 30% од вриједности инве-
стиције.
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(2) 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 доба-
вљача (извод), односно извођача.

(3) Као предмет обрачуна новчаних подстицаја не узи-
ма се у обзир ставка на рачунима која није предмет под-
стицаја.

(4) За набављена средства и опрему у иностранству, уз 
документацију из ст. 1. и 2. овог члана, прилажу се пратећа 
царинска документација и SWIFT као доказ о извршеној 
уплати.

(5) Доказ о броју запослених лица за пословне субјекте 
јесте потврда Пореске управе о броју запослених лица, коју 
корисници достављају уз захтјев за резервацију средстава.

(6) За остваривање права на износ новчаних средстава 
подстицаја из члана 4. став 6. овог правилника корисник 
доставља изјаву да се газдинство налази на 600 м. н. в. или 
изнад, сачињену на Обрасцу 5. из Прилога овог правилни-
ка.

(7) Право на остваривање подстицаја по овом правил-
нику имају корисници подстицаја који су улагања извр-
шили од 1. јануара 2020. године, осим за улагања која су 
инвестирана у подизање воћних засада и винограда, која су 
извршена од истека јавног позива из 2019. године до исте-
ка јавног позива из члана 2. овог правилника (обрачунски 
период).

Члан 6.
Трошкови настали на основу инвестиционих улагања 

који нису прихватљиви као основ за обрачун средстава 
подстицаја су:

1) куповина грађевинског земљишта и постојећих згра-
да и објеката,

2) набавка коришћене опреме и грађевинског материја-
ла,

3) реконструкција и адаптација постојеће опреме,
4) трошкови плата и накнада за запослене, укључујући 

трошкове одржавања опреме и закупа земљишта или про-
стора,

5) банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични 
трошкови,

6) трошкови конверзије, трошкови курсних разлика и 
накнада,

7) трошкови пословања (административне таксе, тро-
шкови 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 припрем-
них грађевинских радова на изградњи објекта (уклањање 
стабала, шибља, пањева, равнање терена и друго),

10) трошкови транспорта и карантина,
11) плаћање у натури и путем компензације,
12) издаци који су настали због комуналних накнада и 

доприноса,
13) набавке извршене лизингом,
14) набавке извршене на основу донација и поклона.

Члан 7.
(1) Подстицајна средства за набавку нове пољопри-

вредне механизације одобравају се корисницима подсти-
цаја који у обрачунском периоду изврше улагања у сљедеће 
врсте механизације:

1) трактори и тракторске кабине,
2) тракторски прикључци: силомикс приколица, берач 

кукуруза, двоосовинске приколице, плуг обртни вучни, 
ролобалер, увијач за ролобалер, цистерна за осоку и само-
утоварна приколица за сијено, приколице за трактор (једно-

осовинске и приколице за стајњак), преса за сијено, плуг, 
тањирача, дрљача, ротациона дрљача, сјетвоспремач, пнеу-
матска сијачица за поврће или сијачица за стрна жита, раси-
пач минералног ђубрива, тракторске косачице, тракторска 
прскалица, малчер, атомизер, подривач, таруп, тракторска 
фреза, међуредни култиватор, сакупљачи и превртачи сије-
на, тракторски утоваривачи, садилице и вадилице за по-
врће, купилице поврћа - за лук и кромпир, вучени комбајн 
за кромпир, сјекач бала за сијено/сламу, гредичари и пола-
гачи фолије, подизачи фолије и мјешаонице сточне хране 
капацитета до 500 kg, електричне маказе за воће, адаптери 
за уљану репицу и житарице, системи за навођење трак-
тора, сијачице и депозитори за зелену гнојидбу, aдаптери 
(хедери) за комбајн.

(2) Корисник подстицаја може остварити право на под-
стицајна 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 2019. години 
немају право на подстицајна средства за набавку трактора 
у 2020. години.

(4) Право на резервацију подстицајних средстава за на-
бавку пољопривредне механизације остварује се на основу 
поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:

1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обра-
сцу 1. из Прилога овог правилника,

2) предрачуни или рачуни за набавку механизације из 
става 1. овог члана,

3) изјава добављача, сачињена на Oбрасцу 4. из При-
лога овог правилника, којом гарантује да може извршити 
испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 
120 дана од дана издавања предрачуна и да нема својство 
повезаног лица са подносиоцем захтјева.

(5) Право на исплату подстицајних средстава за на-
бавку пољопривредне механизације из става 1. овог члана 
остварују корисници који су остварили право на резерва-
цију подстицајних средстава, а на основу поднесеног зах-
тјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог 
правилника, уз који прилажу:

1) рачуне, односно уговор у складу са чланом 5. овог 
правилника,

2) овјерену копију саобраћајне дозволе за пољопри-
вредне 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. тачка 2) овог члана.
(8) У случају набавке трактора путем купопродајног 

уговора са одложеним планом отплате, корисник је обаве-
зан Агенцији доставити доказ о свакој извршеној уплати 
рате у складу са чланом 5. став 1. тачка 3) овог правилника.

Члан 8.
(1) Подстицајна средства за набавку опреме у сточар-

ској производњи одобравају се корисницима подстицаја 
који се баве сточарском производњом и који у обрачунском 
периоду изврше улагања у набавку опреме за:

1) говедарске фарме:
1. музни роботи,
2. лежишта, појилице, термопојилице, вентилација, му-

зилице, системи за мужу, лактофризи, скрепери и сепара-
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тори, боксови 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 (мониторинг системи за 
праћење са болусима, педометри, чипови са ГИС позицио-
нирањем, огрлице, мјерачи количине млијека у измузишту 
и слично) и гумени подови;

2) свињарске фарме: боксови за прасење, чекалишта, 
решеткасти подови, гријне плоче, боксови за прасад, бок-
сови за тов свиња (са хранилицом), хранилице, појилице, 
линије за храњење и вентилација;

3) овчарске и козарске фарме: појилице, термопојили-
це, електрични пастири, хранилице, музилице, системи за 
мужу и лактофризи;

4) живинарске фарме: хранилице, линије за храњење, 
појилице, линија напајања, вентилација и системи за 
хлађење, системи за гријање, кавези, опрема за инкуби-
рање - лежење једнодневних пилића и аутоматска гнијезда 
за сакупљање јаја;

5) пчеларство: кошнице, сатне основе произведене 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 
меда, сушара за полен, пчеларске ваге за мјерење кошница, 
дупликатор са хомогенизатором, млин за шећер, мјешач за 
погаче, филтер за мед, погон за израду погача, линија за 
производњу сатних основа и павиљони за превоз пчела.

(2) Право на коришћење подстицајних средстава има 
корисник подстицаја који:

1) има уписана у РПГ грла за које тражи подстицај,
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 под-
несене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:

1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обра-
сцу 1. из Прилога овог правилника,

2) предрачуни или рачуни за набавку опреме из става 
1. овог члана,

3) изјава добављача, сачињена на Oбрасцу 4. из При-
лога овог правилника, којом гарантује да може извршити 
испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 
120 дана од дана издавања предрачуна и да нема својство 
повезаног лица са подносиоцем захтјева,

4) овјерена изјава корисника подстицаја, сачињена на 
Обрасцу 3. из Прилога овог правилника, којом гарантује да 
уређај или опрему неће отуђити у периоду од најмање три 
године.

(4) Право на исплату подстицајних средстава из става 
1. овог члана остварују корисници који су остварили право 
на резервацију подстицајних средстава, а на основу под-
несеног захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из 
Прилога овог правилника, уз који прилажу сљедећу доку-
ментацију:

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) 100.000 КМ по кориснику за улагања из става 1. тачка 
1) подтачка 1. овог члана,

2) 30.000 КМ по кориснику за улагања из става 1. тачка 
1) подтачка 2. и т. 2), 3) и 4) овог члана,

3) 15.000 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 му-
зних грла, укључујући објекат за мужу и лактофризе,

2) овчарник/козарник смјештајног капацитета за нај-
мање 100 грла,

3) објекат за товне свиње смјештајног капацитета за 
најмање 100 грла и приплодне свиње смјештајног капаци-
тета за најмање 20 грла,

4) објекат за тов јунади смјештајног капацитета за нај-
мање 20 грла,

5) објекат за живинарску производњу смјештајног капа-
цитета за најмање 5.000 кљунова.

(2) Право на резервацију подстицајних средстава за 
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу под-
несене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:

1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обра-
сцу 1. из Прилога овог правилника,

2) копија грађевинске дозволе или употребне дозволе 
не старије од три године, односно копију захтјева за до-
бијање грађевинске дозволе,

3) предрачуни или рачуни као доказ о инвестираним 
средствима за набавку материјала, опреме или о изврше-
ним услугама за улагања из става 1. овог члана,

4) програм изградње нових објекта, сачињен на Обра-
сцу 6, који се налази у Прилогу овог правилника.

(3) Корисници који су уз захтјев из става 2. овог члана 
доставили копију захтјева за добијање грађевинске дозволе 
имају рок од три мјесеца за достављање грађевинске до-
зволе.

(4) Право првенства на резервацију подстицајних сред-
става имају корисници који су уз пријаву на јавни позив 
приложили грађевинску или употребну дозволу и корисни-
ци који нису остварили право по овом основу у претходној 
години.

(5) Право на исплату подстицајних средстава остварују 
корисници који су остварили право на резервацију подсти-
цајних средстава, а на основу поднесеног захтјева за испла-
ту, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, 
уз који прилажу рачуне у складу са чланом 5. овог правил-
ника.

(6) Подстицајна средства за намјену из овог члана утвр-
ђују се у складу са чланом 4. овог правилника и не могу 
бити већа од 50.000 КМ по кориснику.

Члан 10.
(1) Подстицајна средства за набавку квалитетно при-

плодних стеоних јуница и бикова товних раса (Абердин 
Ангус, Салерс, Лимузин, товни Сименталац, Шароле) одо-
бравају се корисницима који у текућој години набаве мини-
мално пет квалитетно приплодних грла (стеоних јуница и 
бикова) и формирају основно стадо у систему крава-теле од 
најмање десет грла.

(2) Право на резервацију подстицајних средстава за 
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу под-
несене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:

1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обра-
сцу 1. из Прилога овог правилника,

2) рачуни или предрачуни као доказ о инвестираним 
средствима за улагања из става 1. овог члана,

3) овјерена изјава корисника подстицаја да набављена 
грла неће отуђити у периоду од три године, сачињена на 
Обрасцу 3. из Прилога овог правилника.

(3) Право на исплату подстицајних средстава из става 
1. овог члана остварују корисници који су остварили право 
на резервацију подстицајних средстава на основу поднесе-
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ног захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из При-
лога овог правилника, уз који прилажу рачуне у складу са 
чланом 5. овог правилника као доказ о инвестираним сред-
ствима.

(4) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог 
члана утврђују се у складу са чланом 4. овог правилника и 
не могу бити већа од 20.000 КМ по кориснику.

Члан 11.
(1) Подстицајна средства за инвестиције за изградњу 

пластеника и набавку опреме за пластеничку производ-
њу одобравају се корисницима подстицаја који се баве 
пољопривредном производњом и који у обрачунском пе-
риоду изврше улагања у:

1) изградњу пластеника и набавку опреме за пластенич-
ку производњу, са најмањом укупном корисном површином 
од 300 m², уписану као начин коришћења пољопривредног 
земљишта у РПГ, у износу од минимално 3.000 КМ,

2) изградњу нових професионалних пластеника, изгра-
ђених 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 ми-
нимално 10.000 КМ.

(2) Опрема за пластеничку производњу из става 1. овог 
члана која је предмет подстицаја је: систем гријања и вен-
тилације, мреже за засјењивање, УВ фолије и агротекстил.

(3) Право на резервацију подстицајних средстава за 
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу под-
несене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:

1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обра-
сцу 1. из Прилога овог правилника,

2) предрачуни или рачуни за изградњу пластеника и на-
бавку опреме за пластеничку производњу.

(4) Право на исплату подстицајних средстава остварују 
корисници који су остварили право на резервацију подсти-
цајних средстава, а на основу поднесеног захтјева за испла-
ту, 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 површи-
ни и 15.000 КМ по кориснику за пластенике из става 1. тач-
ка 1) овог члана,

2) 8.000 КМ по минималној укупној корисној површи-
ни и 25.000 КМ по кориснику за професионалне пластени-
ке из става 1. тачка 2) овог члана.

Члан 12.
(1) Подстицајна средства за подизање вишегодишњих 

производних засада јабучастог, коштичавог, језграстог, јаго-
дастог/бобичастог воћа (малина, купина, јагода, боровница 
и аронија), винограда и маслиника одобравају се корисни-
цима подстицаја који се баве пољопривредном производ-
њом и који изврше улагања за наведену намјену у обрачун-
ском периоду.

(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисни-
ци подстицаја остварују ако подижу засаде јабучастог, ко-
штичавог и језграстог воћа минималне површине 0,5 ha по 
воћној врсти појединачно, са одговарајућим бројем садни-
ца 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 орах најмање 100 садница по хектару,
5) за смокву најмање 300 садница по хектару.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисни-

ци остварују ако подижу засаде јагодастог/бобичастог 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 ко-

рисници 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 сад-
ница по хектару.

(5) Право на резервацију подстицајних средстава за 
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу под-
несене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:

1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обра-
сцу 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 7. из Прилога овог правилника.

(6) Право на исплату подстицајних средстава за ула-
гања 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 пра-
вилника, уз који се прилажу:

1) рачуни у складу са чланом 5. овог правилника као до-
каз о набавци материјала (саднице, лозни калемови, стубо-
ви и жица) или о извршеним услугама (машинска обрада),

2) декларације о квалитету садног материјала и увје-
рење о сортној чистоћи и здравственом стању садног мате-
ријала, који нису старији од годину дана,

3) рјешење фитосанитарног инспектора о дозвољеном 
увозу.

(7) Подстицајна средства за намјену из овог члана утвр-
ђују се у складу са чланом 4. овог правилника и не могу 
бити већа од 15.000 КМ по хектару или 50.000 КМ по ко-
риснику.

Члан 13.
(1) Подстицајна средства за набавку противградне мре-

же, носивих стубова за мрежу и сајли на вишегодишњим 
производним засадима јабучастог, коштичавог, језграстог 
и јагодастог/бобичастог воћа одобравају се корисницима 
подстицаја који се баве пољопривредном производњом и 
који су извршили улагања за наведену намјену у току обра-
чунског периода.

(2) Минимална површина за остваривање права за 
набавке из става 1. овог члана за јабучасто, коштичаво и 
језграсто воће је 0,5 hа по воћној врсти појединачно, а за 
јагодасто/бобичасто воће минимална површина је 0,1 hа по 
воћној врсти, 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 под-
несене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:

1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обра-
сцу 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 7. из Прилога овог правилника.

(4) Право на исплату подстицајних средстава за ула-
гања из става 1. овог члана остварују корисници који су 
остварили право на резервацију подстицајних средстава, а 
на основу захтјева за исплату подстицајних средстава, са-
чињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, уз који 
прилажу рачунe 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 утвр-
ђују 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 14.
(1) Подстицајна средства за инвестиције у набавку опре-

ме за наводњавање одобравају се корисницима подстицаја 
који у обрачунском периоду изврше улагања у опрему за 
наводњавање (пумпе, цијеви, цријева, тифони за наводња-
вање и друга опрема за наводњавање, ловци на мраз) и ра-
дове на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање 
(бушење и изградња бунара, базена, канали, објекти пумп-
них станица), укључујући и трошкове електрификације 
система за наводњавање (трансформатор, електрокаблови, 
склопке, електросат и ормар, соларни панели).

(2) Право на резервацију подстицајних средстава за 
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу под-
несене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:

1) захтјев за додјелу средстава, сачињен на Обрасцу 1, 
који се налази у Прилогу овог правилника,

2) предрачуни или рачуни о планираној набавци опреме, 
предмјер и предрачун или рачун радова за изградњу стал-
не инфраструктуре за наводњавање са наведеним износом 
висине планираних улагања која су предмет јавног позива,

3) за радове на изградњи сталне инфраструктуре за на-
водњавање који се односе на електрификацију одговарајућа 
електроенергетска сагласност издата од надлежног елек-
тродистрибутивног предузећа,

4) за улагања на изградњи сталне инфраструктуре за на-
водњавање (бушење и изградња бунара, базена, објекти пумп-
них станица) пословни субјекти и удружења корисника вода 
достављају копију пројекта за изградњу система за наводња-
вање израђеног од овлашћеног лица и водопривредну сагла-
сност на достављену пројектну документацију, а за физичка 
лица податке о броју парцеле на којој је планирана изградња 
сталне инфраструктуре са доказом о праву коришћења (посје-
довни 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 утвр-
ђују 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 сред-
става по једном кориснику може износити 400 КМ.

Члан 15.
(1) Подстицајна средства за инвестиције у 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 пољопривредном газдинству: технолошка 
опрема за прераду млијека, коморе за зрење, технолошка 
опрема за прераду воћа и поврћа,

3) прераду: производно-технолошка опрема за прехрам-
бену индустрију, опрема за хладњачe, линије за сортирање 
и паковање великих капацитета (> 5 t/h).

(3) Корисник подстицаја остварује право на подстицај-
на средства из става 1. овог члана ако има:

1) засновану примарну производњу од минимално 0,5 
hа (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 ако 
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 под-
несене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:

1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обра-
сцу 1. из Прилога овог правилника,

2) предрачуни или рачуни за набавку из става 1. овог 
члана,

3) овјерена изјава корисника подстицаја, сачињена на 
Обрасцу 3. из Прилога овог правилника, којом гарантује да 
уређај или опрему неће отуђити у периоду од најмање три 
године.

(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 утвр-
ђују 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) овог члана,

2) 100.000 KM по кориснику за улагања из става 2. та-
чкa 3) овог члана.

Члан 16.
(1) Подстицајна средства за адаптацију, изградњу и 

опремање рибогојилишта имају корисници који у текућој 
години изврше улагања за наведену намјену у минималном 
износу од 5.000 КМ.

(2) Предмет подстицаја за опремање рибогојилишта 
може бити опрема наведена у Спецификацији број 1, која 
се налази у Прилогу овог правилника.

(3) Право на резервацију подстицајних средстава за 
улагања из става 1. овог члана остварује се на основу под-
несене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:

1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обра-
сцу 1. из Прилога овог правилника,

2) програм адаптације, изградње и опремања рибогоји-
лишта, сачињен на Обрасцу 6, који се налази у Прилогу 
овог правилника,

3) водопривредна сагласност, односно копија захтјева 
за добијање водопривредне сагласности,

4) предрачуни или рачуни као доказ о инвестираним 
средствима за набавку материјала, опреме или о изврше-
ним услугама за улагања из става 1. овог члана,

5) овјерена изјава корисника подстицаја, сачињена на 
Обрасцу 3. из Прилога овог правилника, којом гарантује да 
уређај или опрему неће отуђити у периоду од најмање три 
године.

(4) Корисници који су уз захтјев из става 2. овог чла-
на доставили копију захтјева за добијање водопривредне 
сагласности имају рок од три мјесеца за достављање во-
допривредне сагласности.
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(5) Право првенства на резервацију средстава имају ко-

рисници који су уз пријаву на јавни позив доставили во-
допривредну сагласност.

(6) Право на исплату подстицајних средстава остварују 
корисници који су остварили право на резервацију подсти-
цајних средстава, а на основу поднесеног захтјева за испла-
ту, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, уз 
који прилажу рачуне у складу са чланом 5. овог правилника.

(7) Подстицајна средства за намјену из овог члана утвр-
ђују се у складу са чланом 4. овог правилника и не могу 
бити већа од 50.000 КМ по кориснику.

Члан 17.
(1) Корисници подстицаја за капиталне инвестиције 

подносе Агенцији пријаву на јавни позив, уз коју прилажу 
захтјев за резервисање средстава, сачињен на Обрасцу 1. из 
Прилога овог правилника, и потребну документацију про-
писану овим правилником.

(2) Ако корисник подстицаја достави непотпуну прија-
ву, Агенција га позива да у одређеном року допуни пријаву, 
а неблаговремене пријаве Агенција одбацује закључком.

(3) Корисник новчаних подстицаја за капиталне инве-
стиције може поднијети више пријава по јавном позиву, али 
само једну пријаву по истом члану Правилника.

(4) Након истека рока за подношење пријава на јавни 
позив, министар пољопривреде, шумарства и водопривре-
де формира комисију, коју чине три члана именована из 
реда запослених у Министарству или Агенцији.

(5) Комисија из става 4. овог члана врши бодовање при-
јава према критеријумима и бодовима наведеним у Табели 
1, која се налази у Прилогу овог правилника.

(6) Ако након бодовања два или више корисника имају 
исти број бодова, предност има корисник који је раније 
поднио пријаву.

(7) Одјељење за теренску контролу Агенције утврђује 
чињенично стање за пријаве из чл. 9. и 16. овог правилника 
увидом на лицу мјеста, те након обраде и бодовања пријава 
на јавни позив о томе сачињава записник са фото-докумен-
тацијом.

(8) Након обраде и бодовања пријава комисија сачињава 
коначну листу корисника који испуњавају услове у складу 
са овим правилником. Коначна листа садржи број бодова, 
вријеме подношења пријаве и износ средстава и објављује 
се на интернет страници Агенције.

Члан 18.
(1) У складу са коначном листом, директор Агенције 

доноси рјешење о резервисању новчаних подстицаја за 
капиталне инвестиције у пољопривредној производњи до 
износа утврђеног Планом коришћења средстава за под-
стицање развоја пољопривреде и села за текућу годину (у 
даљем тексту: План коришћења средстава).

(2) Рјешење из става 1. овог члана, осим елемената који 
су утврђени прописом којим се уређује општи управни по-
ступак, обавезно садржи и висину резервисаних средстава, 
спецификацију инвестиционих улагања за која се средства 
одобравају те рок за реализацију инвестиције и предају зах-
тјева за исплату средстава.

Члан 19.
(1) Корисник подстицаја, након инвестирања, а у скла-

ду са рјешењем о резервисању средстава, подноси захтјев 
за исплату, сачињен на Обрасцу 2. из Прилога овог правил-
ника, и документацију прописану овим правилником.

(2) Након подношења захтјева из става 1. овог члана, 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде фор-
мира комисију, коју чине три члана, именована из реда за-
послених у Министарству или Агенцији.

(3) Комисија из става 2. овог члана провјерава реали-
зацију инвестиције увидом на лицу мјеста код корисника 
средстава и контролише рок у ком се инвестиција реализу-
је, констатује чињенично стање и о томе сачињава записник 
са фото-документацијом.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, комисија не про-
вјерава реализацију инвестиција за набавку тракторских 
прикључака из члана 7. овог правилника.

(5) Након пријема записника из става 3. овог члана, од-
носно захтјева за исплату са прописаном документацијом, 
Агенцијa врши обрачун подстицајних средстава, у складу 
са условима прописаним овим правилником, а највише до 
износа резервисаних средстава.

(6) Директор Агенције рјешењем одобрава исплату 
средстава за капиталне инвестиције у пољопривредној 
производњи до утрошка средстава одређених Планом ко-
ришћења средстава.

Члан 20.
Надзор над спровођењем овог правилника врше Ми-

нистарство, Републичка управа за инспекцијске послове и 
инспекције јединице локалне самоуправе.

Члан 21.
(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 надле-
жни инспектор наложи кориснику враћање средстава.

(2) У случају из става 1. овог члана, кориснику се са да-
ном 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 са затезном каматом.

(3) Корисници подстицаја дужни су да чувају докумен-
тацију на основу које су остварили подстицајна средства 
најмање три године од дана исплате подстицајних средстава.

Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној 
производњи у 2019. години (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 31/19 и 87/19).

Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.1-330-360/20
7. фебруара 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ

Република 
Српска  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 1.

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
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Адреса – сједиште
Општина 

Телефон
фиксни
мобилни

Датум 2 0 2 0.

ЗАХТЈЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИН-
ВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ – резервација средстава

Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инве-
стиције у пољопривредној производњи у 2020. 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 број 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 ако се утврди да су наведени подаци или приложени доку-
менти 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 

Телефон
фиксни
мобилни

Датум 2 0 2 0.

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 инве-
стиције у пољопривредној производњи у 2020. години, исплатите подстицајна 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 број НАЗИВ ДОКУМЕНТА Број листова
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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 ако се утврди да су наведени подаци или приложени доку-
менти неистинити.

Потпис подносиоца Захтјева:
_________________________

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 су-
бјекта
Адреса пребивалишта / сједиште по-
словног субјекта
Општина
Датум 2020. године

И З Ј А ВА
Којом ________________, из ____________, ЈМБ ____________, као подносилац / овлашћено – одговорно лице подносиоца Захтјева 

за право на капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2020. години, под пуном моралном, материјалном и кривичном одго-
ворношћу, изјављујем да опрему/уређај за које се оствари подстицај нећу отуђити најмање три године.

Датум: ___/ ___/ 2020. године
Мјесто: __________________

М. П.

Изјаву дао:
___________________________
(читко уписати име и презиме)

__________________________
Потпис

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

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 су-
бјекта
Адреса пребивалишта / сједиште по-
словног субјекта
Општина
Датум 2020. 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 2020. годи-
ни, 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, односно у року од 180 дана за музне роботе, да се ради о новој, некоришћеној опреми, да са подносиоцем пријаве 
________________________ из ____________________________ нисам у својству повезаног лица, те да ћу у наредне три године обезбије-
дити набавку резервних дијелова и сервисирање достављене робе.

Датум: ___/ ___/ 2020. године
Мјесто: __________________

М. П.

Изјаву дао:
___________________________
(читко уписати име и презиме)

__________________________
Потпис
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

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 пословног су-
бјекта
Адреса пребивалишта / сједиште по-
словног субјекта
Општина
Датум 2020. године

ИЗЈАВА
Којом ___________________, из ____________, ЈМБ ____________, као подносилац / овлашћено – одговорно лице подносиоца Зах-

тјева за право на капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2020. години, под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, изјављујем да се сједиште газдинства чији сам носилац / овлашћено – одговорно лице налази на 600 м. н. в. и више.

Датум: ___/ ___/ 2020. године
Мјесто: __________________

М. П.

Изјаву дао:
___________________________
(читко уписати име и презиме)

__________________________
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 пословног су-
бјекта
Адреса пребивалишта / сједиште по-
словног субјекта
Општина
Датум 2020. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ:
__________________________________________________________________________

(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...):  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Очекивани допринос мјере у повећању производње и побољшању услова живота на газдинству:  _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

M.P.

Овлашћено лице:
______________________________
______________________________

Потпис
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 7. 

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 2 0.

ПЛАН ПОДИЗАЊА И ОДРЖАВАЊА СТАЛНОГ ЗАСАДА

1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИЈАМА ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖЕ ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
1.1. Општи подаци

Локација на којој се подиже стални засад / противградна мрежа за који/коју се подноси пријава за подстицајна средства
Општина
Укупна површина сталног засада (стара 
садња), ha
Укупна површина сталног засада по врста-
ма воћа (нова садња за коју се подноси 
пријава), hа
– Воћна врста 1 (уписати хектара)
– Воћна врста 2 (уписати хектара)

1.2. Располагање неопходним стручним кадром и радном снагом

Навести име и презиме стручне особе која ће организовати подизање и одржавање сталног засада / противградне мреже и податке о 
обезбијеђеној радној снази (број сталних радника, број сезонских радника и друго)

1.3. Располагање неопходном механизацијом

Навести податке о механизацији (властитој/услужној) неопходној за обављање подизања сталног засада / противградне мреже за који/
коју се подноси пријава за подстицајна средства и механизацији и опреми која ће се користити у каснијим годинама његе и одржавања 
засада сталног засада / противградне мреже

1.4. Подаци о садном материјалу и снабдjевеност водом

Произвођач/-и садног материјала 
Број набављених садница по воћној врсти
Категорија садница по воћној врсти (по-
датак са Увјерења о здравственом стању 
садног материјала)
Систем наводњавања (начин наводњавања 
засада)

2. АГРОЕКОЛОШКИ УСЛОВИ ЛОКАЛИТЕТА НА КОМЕ СЕ ПОДИЖЕ СТАЛНИ ЗАСАД

Климатске карактеристике
(навести климатске чиниоце који позитивно утичу на гајење дате врсте у сталном засаду и квалитет плода на локалитету гдје се по-
диже стални засад / противградна мрежа; навести да ли постоји ризик од неповољних климатских чинилаца, нпр. појава екстремно 
ниских или високих температура, раних јесењих или позних прољећних мразева на датом локалитету и друго)

Земљишне карактеристике
(навести тип земљишта и најважније податке из основне хемијске анализе земљишта; навести ако неки од тих параметара има посебно 
позитивно дејство на квалитет плода)
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Остали еколошки фактори
(навести надморску висину, експозицију, нагиб терена у степенима, а затим близину већих водених површина и шумских појаса и њи-
хов утицај на гајење сталног засада са датог локалитета)

3. ТЕХНОЛОГИЈА ПРИПРЕМЕ ЗЕМЉИШТА НАМИЈЕЊЕНОГ ПОДИЗАЊУ СТАЛНОГ ЗАСАДА / ПРОТИВГРАДНЕ МРЕЖЕ

Припрема земљишта за подизање сталног засада / противградне мреже
(навести које су мјере примијењене: регулациони радови, на примјер крчење претходне културе, “одмарање” земљишта, нивелисање 
терена мелиоративно, ђубрење, мјере фертилизације и повећање плодности земљишта, риголовање, подривање земљишта и непосред-
на припрема земљишта за садњу, постављање система за наводњавање и слично)

4. СОРТЕ И ПОДЛОГЕ САДНИЦА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА / ПРОТИВГРАДНЕ МРЕЖЕ

Сорте и подлоге
(навести сорту/-е и подлогу/-е воћне врсте са којима се подиже стални засад / противградна мрежа за који/коју се подноси пријава за 
подстицајна средства те навести разлоге за избор одговарајућих сорти и подлога)

5. ТЕХНОЛОГИЈА ПОДИЗАЊА СТАЛНОГ ЗАСАДА / ПРОТИВГРАДНЕ МРЕЖЕ

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 навести разлог тог узгојног облика)

Организација земљишне територије на којој се подиже стални засад / противградна мрежа
(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, дистри-
бутивни центар и друго) 

Садња
(навести на који начин је обављена садња)

6. АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ У МЛАДОМ 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 елемен-
тарних непогода, резидба младих садница, загртање садница и друго; навести појединачно сваку од мјера коју је неопходно примије-
нити 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 сталног засада за који се подноси пријава 
за подстицајна средства и пројекцију приноса у периоду редовног плодоношења 

ТАБЕЛА ЗА ТРОШКОВЕ

Редни бр. Назив трошкова
Година производње

I II
I Материјални трошкови

Саднице, опрема и репро-
материјал
Гориво
Ел. енергија
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Остали материјални тро-
шкови

II Нематеријални трошкови
Радна снага
Закуп
Кредити
Услуге
Остали нематеријални 
трошкови

УКУПНО
(I + II)

9. НАПОМЕНА

И З Ј А ВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви наведени подаци тачни и да ћу се придржавати свих наве-

дених активности из Плана подизања и одржавања воћног/-их засада.

Датум: ______________                          ___________________________
Име и презиме и потпис

Табела 1.

Редни бр. Критеријум Начин бодовања Број бодова

1. Тип корисника 
– пословни субјекат (правно лице и преду-
зетник)
– породично пољопривредно газдинство

15

10

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

– прекo 15 запослених
– од шест до 15 запослених
– до пет запослених

10
5
3

3. Носилац ППГ или предузетник је лице млађе од 40 година 
– да
– не

10
0

4. Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства
– пет и више чланова
– од три до четири члана
– до два члана

10
5
3

5.
Носилац ППГ или предузетник има одговарајуће стручно 
знање агрономског, технолошког, ветеринарског смјера (доказ 
– копија дипломе)

– висока стручна спрема
– средња стручна спрема

15
10

6. Степен развијености јединице локалне самоуправе гдје је 
сједиште газдинства 

– изразито неразвијена
– неразвијена
– средње развијена
– развијена

15
10
5
0

7. Носилац ППГ или предузетник је жена
– да
– не 

10
0

8. Подносилац захтјева је органски сертификовани произвођач 
(уз достављен доказ – копија важећег сертификата)

– да
– не

5
0

9. Подносилац Захтјева је био корисник подстицаја за капиталне 
инвестиције у 2019. години

– да
– не

0
5

За набавку музних робота корисницима се, осим критеријума од 1 до 9, додјељују бодови и по сљедећим критеријумима:

1. Подносилац Захтјева има минимално 50 музних грла
– да
– не

5
0

2. Подносилац Захтјева регистрованом откупљивачу годишње 
испоручује количину млијека

– од 400.000 до 600.000 литара
– од 601.000 до 800.000 литара
– од 801.000 литара и више

5
15
25

Спецификација број 1.
Списак опреме за производњу рибе на рибогојилиштима која може бити предмет подстицаја

1. Опрема за пастрмска рибогојилишта:
- ваге за вагање живе рибе,
- бројачи рибе,
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- лежнице за пријем икре,
- инкубатори за пријем икре,
- цугер апарати за пријем икре,
- аератори,
- оксибоксови за оксигенацију воде,
- биоблокови за дегасацију воде,
- сортирке за уједначавање рибе,
- специјализовани камиони за транспорт живе рибе,
- пристрој и алати за нарезивање и чишћење рибе,
- колица за аутоматско храњење рибе,
- пумпе за манипулацију и пренос живе рибе,
- машине за сортирање и вагање рибе у погонима за прераду,
- машине за чишћење рибе,
- конвејер траке за транспорт рибе,
- расхладне коморе и тунели за хлађење рибе,
- машина за паковање рибе у МАП паковања – паковања у модификованој атмосфери,
- егализатори за егализована паковања у МАП-у.

2. Опрема за шаранска рибогојилишта:
- опрема за вјештачка мрестилишта (цугери, Вајсови апарати, филтерска опрема, пумпе, електронски мјерни инструменти...)
- опрема за манипулацију рибом: мреже за излов рибе, кавези за држање рибе, мреже за заштиту од птица, сортирни столови за рибу, 

бројачи рибе, чамци, ванбродски и бродски мотори за чамце, хидрауличне корпе за излов рибе, базени за транспорт рибе,
- опрема за транспортне базене (распршивачи за кисеоник, боце за течни и гасовити кисеоник), пумпе за воду,
- филтери за пречишћавање улазне и излазне воде у рибњаке, аератори, компресори,
- опрема за исхрану рибе: линија за производњу пелетиране или екструдиране хране за рибе, хранилице за рибу, силоси за компоненте 

рибље хране и силоси за рибљу храну,
- лабораторијска опрема за шаранске рибњаке.

221
На основу члана 18. став 1. Закона о образовању одра-

слих (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/09 и 
1/12) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 115/18), на прије-
длог Завода за образовање одраслих, министар привреде и 
предузетништва  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ФРИЗЕРА

Члан 1.
Овим програмом утврђују се циљ, услови за упис, на-

ставни садржај, трајање и облик извођења овог програма, 
кадровски, дидактички и просторни услови за извођење и 
начин вредновања стеченог знања у току оспособљавања 
за фризера.

Члан 2.
Циљ овог програма је да полазници усвоје знања и рад-

не вјештине за обављање послова фризера.

Члан 3.
Наставни садржај овог програма са утврђеним подру-

чјем рада, трајањем, садржајем, обликом извођења наставе, 
начином провјере стечених знања и кадровским, дидактич-
ким и просторним условима за извођење налази се у При-
логу овог програма и чини његов саставни дио.

Члан 4.
Програм оспособљавања за фризера може да похађа 

лице са навршених 18 година и са завршеном најмање 
основном школом, које посједује општу здравствену и 
психофизичку способност за рад, коју доказује љекарским 
увјерењем.

Члан 5.
(1) Теоријску наставу из познавања материјала може да 

изводи лице које има стечено звање дипломирани фарма-

цеут, дипломирани инжењер технологије - смјер хемијски, 
дипломирани инжењер хемије, дипломирани технолог - 
смјер хемијски.

(2) Теоријску наставу из предмета дерматологија може 
да изводи лице које има стечено звање доктор медицине - 
специјалиста дерматовенерологије или доктор медицине.

(3) Практичну наставу може да изводи лице које има 
најмање пет година радног искуства на пословима фризера.

Члан 6.
Настава, у складу са овим програмом, траје укупно 580 

часова, од којих 115 часова теоријске наставе и 465 часова 
практичне наставе.

Члан 7.
(1) Теоријска настава изводи се у просторијама учио-

ничког типа са условима за приказивање презентација и 
видео-записа и осталим материјалом потребним за рад. 

(2) Практична настава изводи се у одговарајућим про-
сторима са радним мјестима, која обезбјеђују услове за 
извођење планираног нивоа практичне наставе.

Члан 8.
За вријеме оспособљавања врши се стално праћење 

усвојеног нивоа знања и радних вјештина сваког полазника 
у складу са прописима којим се уређује област образовања 
одраслих.

Члан 9.
Провјера усвојеног нивоа знања и радних вјештина, у 

складу са овим програмом, врши се полагањем испита, који 
се организује у просторијама из члана 7. овог програма.

Члан 10.
(1) Оцјену усвојеног нивоа знања и радних вјештина 

врши испитна комисија у складу са прописима којим се 
уређује област образовања одраслих.

(2) Испитну комисију чине три члана:
1) два стручна предавача од којих је један предсједник 

комисије,


