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ПОТВРДА
О ГРАВИДНОСТИ

________________________________
Врста

Власник плоткиње: _______________________________________________________________________________________________
РПГ: ___________________________________________________________________________________________________________
Адреса:_________________________________________________________________________________________________________
Идентификациони број и име плоткиње:_____________________________________________________________________________
Раса:________________________________ Датум рођења: ______________________________________________________________
Датум задњег порода: ____________________________________________________________________________________________
Идентификациони број, број регистра, име и раса оца плоткиње:________________________________________________________
Идентификациони број, име и раса мајке плоткиње:___________________________________________________________________

ОСЈЕМЕЊАВАЊЕ ИЛИ ПРИПУСТ
Редни број инсемина-
ције или природног 

припуста
Датум

Подаци о приплодњаку Датум утврђи-
вања гравид-

ности

Број потврде о осје-
мењавању или при-
родном припустуИдентиф. број Број регистра Име Раса

ОПИС Количина Цијена Износ са ПДВ-ом Ознака пореске_____

УКУПНО
ПДВ

ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
СРЕДСТВО ПЛАЋАЊА

Редни број фискалног рачуна
______________________                                                                                                             ___________________________
Потпис власника плоткиње                                                   М. П.                                                  Име и презиме лица које је

                                         утврдило гравидност

ПРИЛОГ 6.

ИЗВЈЕШТАЈ О ОСЈЕМЕЊЕНИМ ЖИВОТИЊАМА
ЗА _________ МЈЕСЕЦ _________ГОДИНЕ

Назив правног или физичког лица________________________________ Врста плоткиње__________________

Стање сјемена на почетку периода Набавка сјемена у извјештајном 
периоду Утрошак сјемена Стање сјемена на крају периода

Број доза Иден. број 
приплодњака Број регистра Број доза Иден. број 

приплодњака
Број 

регистра
Број првих 

осјемењавања
Укупан број 
осталих осје-
мењавања

Укупан број 
утрошених 

доза
Број доза Иден. број 

приплодњака
Број 

регистра

Датум __________ 20___ .                                                                                                                   ___________________________
                                                                                             М. П.                                                          Име и презиме лица које обавља

                                                                                                                                                                              осјемењавање и потпис

ПРИЛОГ 7.

ИЗВЈЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ ПРИРОДНИМ ПРИПУСТИМА
ЗА __________ МЈЕСЕЦ __________ ГОДИНЕ

Држалац приплодњака______________________                           Врста приплодњака______________

Идент. број 
приплодњака Име приплодњака Број регистра Период коришћења 

приплодњака
Број обављених припуста Укупан број 

припустаПрви припуст Остали припусти

Датум _________20___ .                                             ________________________                                        ____________________
                                                                                           Држалац приплодњака                                                            Потпис
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На основу члана 59. став 4. Закона о пољопривредном 

земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ 
ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Правилнику о поступку давања у закуп пољопри-

вредног земљишта у својини Републике Српске (“Службе-
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ни гласник Републике Српске”, бр. 47/12 и 65/15) члан 4. 
мијења се и гласи: 

“(1) Право првенства за додјелу у закуп пољопри-
вредног земљишта у својини Републике имају привредна 
друштва, предузетници и физичка лица, који су поднијели 
захтјев за обнову претходног уговора о закупу, али тај уго-
вор нису могли да обнове јер нису били у могућности да 
користе цјелокупну површину пољопривредног земљишта 
које је било предмет уговора о закупу. 

(2) Уколико нема лица наведених у ставу 1. овог чла-
на, право првенства за додјелу у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике имају привредна друштва, 
предузетници и физичка лица који немају закључен уговор 
о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у 
својини Републике.

(3) Понуда понуђача који немају закључен уговор о конце-
сији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Ре-
публике може се узети у разматрање ако за то пољопривредно 
земљиште које се даје у закуп није поднесена понуда лица која 
имају право првенства у складу са ставом 1. овог члана.

(4) Ако за пољопривредно земљиште које се даје у закуп 
није поднесена понуда лица која имају право првенства у 
складу са ст. 1. и 2. овог члана, може се узети у разматрање 
понуда понуђача који има закључен уговор о концесији за ко-
ришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.”.

Члан 2. 
Послије члана 49. додаје се нова глава: “Vа – ОБ-

НОВА УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” и нови 
чл.: 49а, 49б, 49в. и 49г, који гласе: 

“Члан 49а.
(1) Уговор о закупу пољопривредног земљишта у своји-

ни Републике може се обновити за исти период уколико за-
купопримац испуњава обавезе из уговора и жели да наста-
ви рад на пољопривредном земљишту које је добио у закуп. 

(2) Захтјев за обнову уговора о закупу подноси се на-
длежном органу јединице локалне самоуправе на чијој те-
риторији се налази пољопривредно земљиште, најкасније 
30 дана прије истека периода на који је уговор закључен. 

Члан 49б.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта може се 

обновити под условом да је закупопримац:
а) уредно плаћао закупнину,
б) достављао извјештаје о коришћењу пољопривредног 

земљишта и 
ц) користио цјелокупну површину пољопривредног зе-

мљишта које је било предмет уговора о закупу.
Члан 49в.

(1) Провјеру испуњености услова из члана 49б. овог 
правилника врши Комисија за утврђивање испуњености 
услова за обнову уговора о закупу (у даљем тексту: Коми-
сија за обнову уговора), коју формира градоначелник града, 
односно начелник општине на чијој територији се налази 
пољопривредно земљиште које је предмет уговора о закупу. 

(2) Комисија за обнову уговора се састоји од три чла-
на, од којих су два члана представници јединице локалне 
самоуправе на чијој се територији налази пољопривредно 
земљиште које је предмет уговора о закупу, а један члан је 
представник Министарства.

Члан 49г.
(1) Након разматрања запримљених захтјева, Комисија 

за обнову уговора утврђује испуњеност услова за обнову 
уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Ре-
публике за сваког закупопримца и о томе сачињава запи-
сник са приједлогом новог уговора о закупу пољопривред-
ног земљишта. 

(2) Записник Комисије за обнову уговора са приједло-
гом новог уговора о закупу надлежни орган јединице ло-
калне самоуправе доставља Министарству на сагласност.

(3) Након добијања сагласности Министарства, гра-
доначелник града, односно начелник општине и закупо-
примац закључиће нови уговор о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике под истим условима као у 
претходном уговору.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-4093/16 
1. јуна 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

841
На основу члана 35. став 8. Закона о средњем образова-

њу и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар 
просвјете и културе, 4. априла 2016. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗA ШКОЛСКУ 2016/2017. 

ГОДИНУ

Члан 1.
Овим правилником утврђује се вријеме остваривања 

васпитно-образовног рада у средњим школама (у даљем 
тексту: школа), као и вријеме и трајање школског распуста 
за ученике у школској 2016/2017. години.

Члан 2.
(1) Школска година почиње 1. септембра 2016. године, 

и траје до 31. августа 2017. године.
(2) Настава у првом полугодишту почиње у четвртак, 1. 

септембра 2016. године, а завршава се у петак, 30. децем-
бра 2016. године.

(3) Настава у другом полугодишту почиње у поне-
дјељак, 23. јануара 2017. године.

(4) Настава у другом полугодишту завршава се:
1) за ученике IV разреда гимназије и вјерских школа у 

четвртак, 18. маја 2017. године,
2) за ученике I, II и III разреда гимназије и вјерских 

школа у сриједу, 14. јуна 2017. године,
3) за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 

четворогодишњег образовања у средњим стручним и те-
хничким школама настава се завршава у четвртак, 18. маја 
2017. године,

4) за ученике I и II разреда трогодишњег и I, II и III ра-
зреда четворогодишњег образовања у средњим стручним и 
техничким школама настава се завршава у сриједу, 14. јуна 
2017. године,

5) за ученике IV разреда умјетничких школа настава се 
завршава у четвртак, 25. маја 2017. године и

6) за ученике I, II и III разреда умјетничких школа на-
става се завршава у сриједу, 7. јуна 2017. године.

(5) Пројекат седмица у средњим стручним и техничким 
школама реализује се у складу са наставним планом и про-
грамом.

(6) Током наставне године школе су дужне да реализују 
све активности у складу са законом, годишњим програмом 
рада школе и наставним планом и програмом.

Члан 3.
(1) У току школске године ученици имају зимски, про-

љећни и љетни распуст.
(2) Зимски распуст почиње у понедјељак, 2. јануара 

2017. године, а завршава се у петак, 20. јануара 2017. године.
(3) Прољећни распуст траје од понедјељка, 10. априла, 

до петка, 14. априла 2017. године.
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