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Тачка 3 – Трошкови организатора могу да достигну до 10% од укупно одобрених средстава од стране министарства.

КАТЕГОРИЈА ТРОШКОВА НЕТО ПДВ 17% Порези на плате ТОТАЛ
Трошкови рекламе и пропаганде
Технички трошкови
Трошкови организације
Накнаде
Угоститељске услуге
Путни трошкови
Трошкови умјетничке продукције
ТОТАЛ
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На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-
ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-
привреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопри-
вреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
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 новча-
них подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 8/21 и 17/21) у члану 23. у 
ставу 2. послије ријечи: “љешњак” додају се запета и ријеч: 
“маслина”.

У ставу 3. у тачки 4) послије ријечи: “хектару” додају се 
запета и нова тачка 5), која гласи:

“5) маслину минимум 0,3 ha са најмање 3.000 kg по хек-
тару”.

Члан 2.

Послије члана 23. додаје се нови члан 23а, који гласи:

“Члан 23а.
(1) Право на подстицајна средства за куповину бокс-па-

лета имају корисници подстицаја који се баве производ-
њом воћа и који су уписали производне засаде као начин 
коришћења земљишта у РПГ у 2021. години, те који изврше 
улагања за наведену намјену од 1. јуна до 15. новембра те-
куће године.

(2) Минимална површина за остваривање права из ста-
ва 1. овог члана је засад од 1 ha, осим за засаде на подручју 
Херцеговине, гдје је минимална површина 0,5 ha по воћној 
врсти појединачно.

(3) Корисници подстицаја право на новчана средства 
подстицаја остварују на основу захтјева који подносе Аген-
цији, уз који прилажу рачуне у складу са чланом 3. ст. 4, 5. 
и 8. овог правилникa као доказ о набавци.

(4) Mаксимална цијена бокс-палета, која се прихвата 
приликом обрачуна подстицаја, износи 160 КМ за пластич-
ну, односно 60 КМ за дрвену бокс-палету.

(5) Висина подстицајних средстава за намјену из овог 
члана утврђује се након обраде приспјелих захтјева у скла-
ду са износом који је утврђен у Плану коришћења средста-
ва, износи до 30% од висине инвестираних средстава и не 
може бити већа од 10.000 КМ по кориснику.

(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 15. 
новембра текуће године.”.

Члан 3.

У члану 35. у ставу 3. ријечи: “100.000 КМ” замјењују 
се ријечима: “70.000 КМ”.

Члан 4.

У члану 40. у ставу 2. ријечи: “од 10%” замјењују се 
ријечима: “до 10%”.

Став 4. мијења се и гласи:

“(4) Корисник средстава дужан је да достави извјештај 
о намјенском утрошку средстава на Обрасцу 31. из Прило-
га овог правилника, документован откупним блоковима и 
изводима из банке као доказом о плаћању откупа.”.

У ставу 5. ријечи: “31. октобра” замјењују се ријечима: 
“31. маја”.

Члан 5.

У члану 56. став 3. мијења се и гласи:

“(3) Подстицајна средства за унос података у ВИС РС 
из става 1. овог члана исплаћују се у износу од:

1) 2 КМ за унос података о имању (по имању) на који-
ма се држе говеда, овце, козе, свиње, живина, коњи и пче-
ле,

2) 0,70 КМ за обиљежавање и унос података за говеда, 
овце, козе, свиње и коње (по животињи) на имањима, изу-
зев за животиње на којима се спроводе мјере вакцинације 
против антракса и Аујецкијеве болести,

3) 0,30 КМ за унос података за обиљежена говеда, овце, 
козе, свиње и коње (по животињи) на имањима.”.

Члан 6.

У члану 57. став 4. мијења се и гласи:

“(4) Подстицајна средства за спроведене мјере из става 
1. овог члана исплаћују се у износу од:

1) 2,90 КМ по вакцинисаној животињи за мале живо-
тиње и 4,70 КМ по вакцинисаној животињи за крупне жи-
вотиње за намјену из става 1. тачка 1) овог члана,

2) 4 КМ по животињи за вакцинацију са ревакцина-
цијом за намјену из става 1. тачка 2) овог члана.”.

Члан 7.

У члану 64. став 4. мијењa се и гласи:

“(4) Након извршене апликације ушних маркица, овла-
шћена ветеринарска организација уноси податак за сваку 
обиљежену свињу у ВИС РС, те ушне маркице раздужује 
достављањем потврде о обиљежавању животиња рефе-
рентнoј ветеринарској лабораторији.”.

Став 6. мијењa се и гласи:

“(6) Референтна ветеринарска лабораторија доставља 
Министарству извјештај о дистрибуцији ушних маркица за 
свиње овлашћеним ветеринарским организацијама, са по-
пуњеним Обрасцем 43. из Прилога овог правилника и по-
тврдом о обиљежавању животиња као доказом о раздужењу 
ушних маркица до петог у мјесецу за претходни мјесец.”.

Члан 8.

Послије члана 68. додаје се нови члан 68а, који гласи:
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“Члан 68а.
(1) Право на подстицајна средства за опремање лабо-

раторије за молекуларна испитивања заразних болести жи-
вотиња на фармама и пољопривредним газдинствима има 
референтна ветеринарска лабораторија.

(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана оства-
рују се на основу захтјева који Агенцији подноси референт-
на ветеринарска лабораторија уз који прилаже:

1) програм унапређења лабораторијске дијагностике,
2) предрачун за набавку материјала, опреме или уређаја,
3) уговор између Министарства и референтне ветери-

нарске лабораторије.
(3) Подстицајна средства за намјену из овог члана одо-

бравају се на основу рјешења директора Агенције и не могу 
бити већа од 120.000 КМ по кориснику.

(4) Корисник средстава дужан је да достави извјештај 
о намјенском утрошку средстава на Обрасцу 31. из При-
лога овог правилника, документован рачунима, уговорима, 
окончаним ситуацијама и доказима о извршеним уплатама 
у року од 90 дана од дана уплате средстава на рачун кори-
сника.

(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 30. 
априла текуће године.”.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.1-330-1036/21
8. априла 2021. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 31. Закона о заштити здравља биља у 
Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 25/09) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вредe  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ 

КАРАНТИНСКОГ ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА Erwinia 

amylovora (Burrill) Winslow et al. - ПРОУЗРОКОВАЧА 

БАКТЕРИОЗНЕ ПЛАМЕЊАЧЕ ЈАБУЧАСТИХ ВОЋАКА НА 

ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спро-
вођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин 
обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин кон-
троле спровођења мјера посебног надзора над присуством 
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - проузроковача 
бактериозне пламењаче јабучастих воћака на подручју Ре-
публике Српске у 2021. години.

Члан 2.

(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства, од-
носно одсуства карантинског штетног организма Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al. - проузроковача бакте-
риозне пламењаче јабучастих воћака на мјестима уласка 
пошиљки биљних врста домаћина патогена у Републику 
Српску, а које подлијежу фитосанитарном прегледу прили-
ком увоза, у регистрованим расадницима, у производним 
засадима биљних врста домаћина патогена, на окућницама 
и у промету садног материјала воћа.

(2) Потенцијалне биљне врсте домаћини овог патогена 
(у даљем тексту: биљке домаћини) у Републици Српској су 
јабучасте воћне врсте, а примарно јабука, крушка, дуња, 
мушмула и остале биљне врсте наведене у Прилогу 1. овог 
програма, који чини његов саставни дио.

(3) Посебним надзором истражује се шире подручје, 
односно локалитети на којима се у Републици Српској узга-
јају биљке домаћини из става 2. овог члана ради одређива-
ња статуса истраживаног подручја за наведени организам, 
те утврђивања могућих путања уласка или ширења у Репу-
блици Српској.

Члан 3.

(1) Посебан надзор ради детекције карантинског штет-
ног организама Erwinia amylovora спроводи се на гранич-
ним прелазима и на цијелој територији Републике Српске.

(2) Посебан надзор и мјере надзора на граничним пре-
лазима и у регистрованим расадницима спроводи Репу-
бличка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту: 
Инспекторат).

(3) Институције које имају овлашћење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тек-
сту: Mинистарство) за обављање послова од јавног интере-
са у области дијагностике штетних организама и заштите 
здравља биља за штетни организам из става 1. овог члана (у 
даљем тексту: овлашћене институције) спроводе посебан 
надзор у производним засадима, пољопривредним газдин-
ствима и на окућницама.

(4) Овлашћена институција припрема информационе 
летке са стручним савјетима о начинима спречавања ши-
рења и могућим мјерама контроле патогена и вектора.

(5) Програм посебног надзора подразумијева монито-
ринг који се спроводи над присуством штетних организама 
(у даљем тексту: мониторинг).

(6) Увозне пошиљке које су обухваћене мониторингом 
не задржавају се на граничном прелазу и за њих фитоса-
нитарни инспектор издаје рјешење о забрани промета до 
добијања резултата лабораторијских анализа.

(7) У случају детекције карантинског штетног органи-
зма, Инспекторат предузима све неопходне радње у складу 
са прописима којима је регулисана ова област.

Члан 4.

Одабир локација врши се на основу познавања биоло-
гије карантинског штетног организма, климатских услова 
за његов развој и географске дистрибуције и величине ко-
мерцијалних производних засада на којима се узгајају или 
расту биљке домаћини.

Члан 5.

(1) Подручја рада су мјеста уласка пошиљки биљака 
домаћина у Републику Српску, регистровани расадници, 
производни засади, пољопривредна газдинства и окућни-
це на којима се узгајају или расту биљке домаћини Erwinia 
amylovora.

(2) Надзором се обухватају мјеста уласка пошиљки 
биљака домаћина на граничним прелазима као могућег 
пута уношења карантински штетног организма Erwinia 
amylovora у Републику Српску, матична стабла регистро-
ваних расадника, производни засади, пољопривредна га-
здинства и окућнице на којима се узгајају или расту биљке 
домаћини.

Члан 6.

Вријеме вршења надзора у производним засадима про-
писано је на основу животног циклуса штетног организа-
ма и фенологије биљака домаћина и врши се у складу са 
међународно признатим и валидним EPPO дијагностичким 
методама.

Члан 7.

(1) Визуелни прегледи и узимање службених узорака 
за лабораторијско тестирање врше се током сезоне раста 
биљака домаћина када су симптоми видљиви.

(2) Визуелне прегледе и узимање службених узорака 
врше овлашћене институције уз присуство запослених у 
Министарству, који обављају послове пружања стручних 
услуга у пољопривреди, а који одређују локацију и засад за 
узимање узорака.


