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школа “Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче, Србац, због
поступања по пресуди Окружног суда у Бањој Луци, број:
11 0 У 027903 20 У, од 16.4.2021. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”
Број: 04/1-012-2-1728/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
и члана 50. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 63/11), поступајући по
пресуди Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 У 027903
20 У, од 16.4.2021. године, Влада Републике Српске, на 125.
сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗВРШЕЊУ ПРАВОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ ОКРУЖНОГ
СУДА У БАЊОЈ ЛУЦИ, број: 11 0 У 027903 20 У,
од 16.4.2021. године

1. Извршава се правоснажна пресуда Окружног суда у
Бањој Луци, број: 11 0 У 027903 20 У, од 16.4.2021. године, на основу које се Тања Радомир, дипломирани биолог,
враћа на мјесто директора Јавне установе Основна школа
“Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче, Србац, именована Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-22423/17, од 25.9.2017. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/17).
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1729/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1078
Ha основу члана 26. ст. 1. и 2. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06,
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), а у вези са Закључком Управног одбора Компензационог фонда, број: 04.КФ/414-189/21, од 8. јуна 2021. године, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
доноси

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПОДРШКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УСЛОВИМА
ИЗАЗВАНИМ ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА КОРОНА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за остваривање подршке пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона, поступак, врста,
висина и начин исплате средстава подршке, обавезе корисника подршке, рокови, као и потребна документација и
обрасци.
Члан 2.
Средства за подршку пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона обезбјеђују се из средстава Компензационог фонда Републике
Српске у висини од 2.200.000 КМ.
Члан 3.
Право на новчана средства подршке из члана 2. овог
правилника остварује се за сљедеће намјене:
1) за воћарску производњу (заснивање воћних засада),
2) за штете од мраза,
3) за подршку узгајивачима свиња.
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Члан 4.
(1) Право на подршку пољопривредним произвођачима
у условима изазваним пандемијом вируса корона могу да
остваре физичка и правна лица (у даљем тексту: корисник)
са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској, која обављају пољопривредну производњу на територији Републике Српске и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) као комерцијална или као некомерцијална газдинства.
(2) За остваривање права на подршку пољопривредним
произвођачима корисници подносе Агенцији за аграрна
плаћања (у даљем тексту: Агенција) захтјев и документацију прописану овим правилником.
(3) Захтјев за остваривање права на подршку пољопривредним произвођачима подноси се на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који чини његов саставни дио.
(4) Захтјев из става 3. овог члана за физичка лица подноси носилац пољопривредног газдинства, а у случају
спријечености носиоца пољопривредног газдинства, захтјев може поднијети и опуномоћено лице на име носиоца
газдинства, уз прилагање овјерене пуномоћи.
Члан 5.
(1) Право на подршку пољопривредним произвођачима, у складу са овим правилником, не могу остварити корисници:
1) који имају пасиван статус, у складу са чланом 17.
Уредбе о упису у РПГ и Регистар корисника подстицајних
средстава,
2) породична пољопривредна газдинстава чији носилац
није пријавио Пореској управи обавезу доприноса за 2020.
годину, а у складу са прописима о доприносима,
3) који нису измирили обавезе по основу накнаде за
противградну заштиту за 2020. годину, а у складу са прописима о противградној заштити,
4) који су у захтјеву за подстицајна средства за било
коју подстицајну мјеру прописану Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села дали неистините податке,
5) пољопривредне задруге са негативним задружним
ревизорским извјештајем и које нису поступиле по мјерама
и препорукама задружног ревизора утврђеним у ревизорском извјештају.
(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 прилажу и доказ о уплати (копија уплатнице).
Члан 6.
(1) Право на новчана средства подршке за воћарску производњу остварују корисници који у РПГ-у имају уписане
воћне засаде, за заснивање засада јабуке, крушке, шљиве
или брескве површине једног хектара, при чему број садница по једном произвођачу по хектару износи:
1) 3.000 садница јабуке, или
2) 2.000 садница крушке, или
3) 1.200 садница шљиве или
4) 1.200 садница брескве.
(2) Право на подршку из става 1. овог члана имају корисници за садњу која се врши у јесен 2021. године.
(3) Новчана средства подршке одобравају се у износу
трошкова набавке садног материјала, при чему износ подршке не може бити већи од 2,5 КМ по садници јабуке, односно 2,95 КМ по садници крушке, шљиве и брескве.
(4) Укупна средства подршке произвођачима воћа за
заснивање засада износе 500.000 КМ и обезбјеђују се из
Компензационог фонда Републике Српске.
(5) Право на средства подршке из става 1. овог члана
остварује се на основу захтјева, сачињеног на Обрасцу 1. из
Прилога овог правилника, уз који се прилажу:
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1) предрачун за набавку садница из става 1. овог члана,
издат од произвођача садног материјала регистрованог у
Републици Српској,
2) план подизања и одржавања сталног засада, сачињен
на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника.
(6) На основу захтјева из става 5. овог члана, директор
Агенције рјешењем одобрава исплату средстава за подршку воћарској производњи.
(7) Корисник средстава подршке за воћарску производњу дужан је да достави извјештај о намјенском утрошку
средстава на Обрасцу 3. из Прилога овог правилника у року
од 90 дана од дана уплате средстава подршке на рачун корисника, уз који прилаже:
1) рачуне као доказ о набавци садног материјала, издате
од стране произвођача садног материјала регистрованог у
Републици Српској,
2) декларације о квалитету садног материјала и увјерење о сортној чистоћи и здравственом стању садног материјала, који нису старији од годину дана.
(8) Након достављања извјештаја из става 7. овог члана, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
формира комисију, коју чине три члана, именована из реда
запослених у Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде или Агенцији.
(9) Комисија из става 8. овог члана врши провјеру
заснивања засада увидом на лицу мјеста код корисника,
констатује чињенично стање и о томе сачињава записник
са фото-документацијом.
(10) Захтјев из става 5. овог члана корисници подносе
до утрошка средстава прописаних ставом 4. овог члана, а
најкасније до 15. септембра 2021. године.
Члан 7.
(1) Право на новчана средства подршке за штете од
мраза остварују корисници који имају производњу воћа
минимално 0,5 хектара уписану као начин коришћења у
РПГ-у.
(2) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се за сљедеће воћне врсте:
1) крушка,
2) шљива,
3) трешња,
4) вишња,
5) бресква,
6) нектарина.
(3) Право на средства подршке из става 1. овог члана
произвођачи воћа остварују на основу захтјева, сачињеног
на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који подносе
Агенцији.
(4) Укупна средства подршке произвођачима воћа износе 1.000.000 КМ и обезбјеђују се из Компензационог фонда
Републике Српске.
(5) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се рјешењем Агенције, а након обраде свих приспјелих захтјева и износе до 500 КМ по хектару.
(6) Захтјев за остваривање подршке произвођачи воћа
подносе најкасније до 31. јула 2021. године.
Члан 8.
(1) Право на новчана средства подршке имају узгајивачи свиња који су Агенцији пријавили почетак това
у складу са чланом 18. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, те који у периоду од 1. марта до 1. септембра
2021. године изврше продају товних свиња минималне
тежине 90 kg.
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(2) Право на средства подршке из става 1. овог члана узгајивачи остварују на основу захтјева, сачињеног
на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који подносе
Агенцији и 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
4. 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) Укупна средства подршке узгајивачима свиња износе 2.000.000 КМ и обезбјеђују се из Компензационог фонда
Републике Српске, при чему се за први обрачун обезбјеђује
700.000 КМ.
(4) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
у износу до 50 КМ по грлу, сразмјерно броју грла за које је
поднесен захтјев и укупним средствима утврђеним ставом
3. овог члана, а исплата се врши у два обрачунска периода.
(5) Први обрачун средстава подршке из става 4. овог
члана врши се за захтјеве достављене до 30. јуна 2021. године, за извршену продају грла од 1. марта до 31. маја 2021.
године, а други обрачун за захтјеве достављене до 15. септембра 2021. године, за извршену продају грла од 1. јуна до
1. септембра 2021. године.
(6) Максимални износ подршке из става 1. овог члана
који корисник може остварити износи 100.000 КМ.
Члан 9.
(1) Корисник подршке дужан је да врати средства подршке која су ненамјенски утрошена или која су остварена на
основу нетачних података у року од 30 дана од дана доношења рјешења којим надлежни инспектор наложи кориснику враћање средстава.
(2) У случају из става 1. овог члана, кориснику се са даном доношења рјешења од надлежног инспектора утврђује
пасиван статус и блокира право на подстицајна средства и
друга средства подршке, а најкраће до истека периода од
двије године, рачунајући од дана враћања средстава подршке заједно са затезном каматом.
(3) Корисници подршке дужни су чувати документацију на основу које су остварили средства подршке најмање
три године од дана исплате средстава подршке.
Члан 10.
Управни надзор над спровођењем овог правилника
врши Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а инспекцијски надзор Републичка управа за инспекцијске послове и инспекције јединица локалних управа.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-052-4229/21
11. јуна 2021. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

22.6.2021.
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11
ПРИЛОГ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република
Српска

Образац 1.

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

2

0

2

1.

З А Х Т Ј Е В З А О С Т В А Р И В А Њ Е П РА В А
НА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У 2021. ГОДИНИ
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима и начину остваривања подршке пољопривредним произвођачима у
условима изазваним пандемијом вируса корона, одобрите средства за:
Предмет подршке:

Члан:

(Навести врсту подршке за коју се подноси овај захтјев и члан Правилника)
Уз Захтјев за остваривање права на средства подршке прилажем сљедећу документацију:
Редни број

Н АЗ И В Д О КУ М Е Н ТА

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 средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи
неистинити.
Потпис подносиоца Захтјева:
_________________________

Република
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 2.

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

2

1.

ПЛАН ПОДИЗАЊА И ОДРЖАВАЊА СТАЛНОГ ЗАСАДА
1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИЈАМА ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖЕ СРЕДСТВА ПОДРШКЕ
1.1. Општи подаци
Локација на којој се подиже стални засад за који се подноси пријава за средства подршке
Општина
Укупна површина сталног засада (стара садња), ha
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Укупна површина сталног засада по врстама воћа (нова
садња за коју се подноси пријава), hа
– Воћна врста 1 (уписати хектара)
– Воћна врста 2 (уписати хектара)
Катастарске честице на којима се подиже засад (КО и к.ч.)
1.2. Располагање неопходним стручним кадром и радном снагом
Навести име и презиме стручне особе која ће организовати подизање и одржавање сталног засада, као 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 за који се подноси пријава за
средства подршке, као и механизацији и опреми која ће се користити у каснијим годинама његе и одржавања засада сталног засада

1.4. Подаци о садном материјалу и снабдјевеност водом
Произвођач/-и садног материјала
Број набављених садница по воћној врсти
Категорија садница по воћној врсти (податак 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 подиже стални засад; 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 уколико неки од тих параметара има
посебно позитивно дејство на квалитет плода)

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

3. ТЕХНОЛОГИЈА ПРИПРЕМЕ ЗЕМЉИШТА НАМИЈЕЊЕНОГ ПОДИЗАЊУ СТАЛНОГ ЗАСАДА
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 непосредна припрема земљишта за садњу, постављање система за наводњавање и слично)

4. СОРТЕ И ПОДЛОГЕ САДНИЦА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА
Сорте и подлоге
(навести сорту/-е и подлогу/-е воћне врсте са којима се подиже стални засад за који се подноси захтјев за средства подршке, те навести
разлоге за избор одговарајућих сорти и подлога)
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5. ТЕХНОЛОГИЈА ПОДИЗАЊА СТАЛНОГ ЗАСАДА
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, те навести разлог тог узгојног облика)

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

Садња
(навести на који начин је обављена садња)

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

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 средства подршке, као и пројекцију приноса у периоду редовног плодоношења

8. НАПОМЕНА

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

_____________________
Име и презиме и потпис

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република
Српска

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
Назив задруге/удружења
Адреса
Општина
Телефон
Датум

2

0

2

1.
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ИЗВЈЕШТАЈ
О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ

Редни број

Кратак извјештај о реализацији:
Докази о намјенском утрошку средстава
(рачун, окончана ситуација, фискални рачун, извод или уплатница)
Број рачуна
Износ (КМ)

Доказ о уплати (ДА/НЕ)

Укупно:
М. П.

Корисник / одговорно лице:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република
Српска

Образац 4.

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

0

2

1.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТОВНА ГРЛА
Редни
број
1

Број ушне маркице грла

Датум пријаве това

Датум продаје

2

3

4

УКУПНО:

М. П.

Потпис подносилаца захтјева:

