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На основу члана 9. став 5. Закона о минералним ђубри-
вима (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/12)
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О ОБРАСЦУ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР
ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ДИСТРИБУТЕРА И
УВОЗНИКА МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови за упис у Реги-
стар дистрибутера и увозника минералних ђубрива (у даљем
тексту: Регистар дистрибутера и увозника), брисање из Реги-
стра дистрибутера и увозника, као и садржај, облик и начин
вођења Регистра дистрибутера и увозника и образац захтјева
за упис у Регистар дистрибутера и увозника.

Члан 2.

(1) Упис у Регистар дистрибутера и увозника врши се
на основу захтјева који се подноси Министарству пољо-
привреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство).

(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси привредно
друштво или предузетник који врши промет (дистрибуци-
ју) или увоз минералних ђубрива (у даљем тексту: подно-
силац захтјева), на Обрасцу број 1, који се налази у Прило-
гу овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 3.

(1) Захтјев из члана 2. овог правилника садржи сљеде-
ће податке:

а) назив и сједиште, број телефона и интернет адресу
подносиоца захтјева,

б) име и презиме, адресу и јединствени матични број
грађана (у даљем тексту: ЈМБ) за предузетника,

в) јединствени идентификациони број подносиоца
захтјева (у даљем тексту: ЈИБ) за правно лице,

г) мјесто, адресу и број телефона објекта и продајног
мјеста (објекат за промет на велико и/или објекат за промет
на мало или објекат за увоз) и

д) датум, потпис и печат подносиоца захтјева.

(2) Уз захтјев из члана 2. овог правилника подносе се и
докази о:

а) регистрацији за производњу и промет на велико
и/или мало (Рјешење о упису у судски регистар или Рјеше-
ње о обављању предузетничке дјелатности),

б) посједовању складишног простора, уз који се прила-
же и рјешење о испуњавању минимално техничких услова
за складиштење минералних ђубрива и доказ о закупу, ако
тај простор није у својини подносиоца захтјева,

в) уговор о раду са запосленим стручним лицем,

г) стручној спреми запосленог стручног лица, у складу
са законом, одговорног за промет минералних ђубрива и

д) административној такси, у складу са Законом о
административним таксама.

Члан 4.

(1) Регистар дистрибутера и увозника садржи сљедеће
податке:

а) редни број уписа у Регистар дистрибутера и уво-
зника,

б) број и датум рјешења о упису у судски регистар за
правна лица, односно надлежног органа локалне самоу-
праве за предузетнике,

в) број и датум рјешења о упису, односно рјешења о
брисању из Регистра дистрибутера и увозника,

г) назив и сједиште дистрибутера, односно увозника,

д) ЈИБ (ИД) - за правна лица, ЈМБ за физичка лица,

ђ) врста дјелатности (промет на велико и/или промет на
мало, увоз),

е) адреса подносиоца захтјева и контакт подаци,

ж) податке о објекту за складиштење, односно продај-
ном мјесту (мјесто, адреса и број телефона) и

з) податке о запосленом у објекту за складиштење,
односно продајном мјесту у складу са Законом о минерал-
ним ђубривима (име и презиме, стручна спрема).

(2) Регистар дистрибутера и увозника води се у елек-
тронској форми и може да се повезује с другим базама и
регистрима које води Министарство.

Члан 5.

Дистрибутер, односно увозник дужан је да сваку про-
мјену података који су уписани у Регистар дистрибутера и
увозника пријави Министарству у року од 30 дана од дана
настале промјене.

Члан 6.

Брисање из Регистра врши се на основу:

а) захтјева дистрибутера или увозника и

б) приједлога надлежног инспектора који инспекциј-
ском контролом утврди да нису испуњени услови који су
неопходни за упис у Регистар дистрибутера и увозника или
је дошло до промјене наведених услова које је уписани
увозник или дистрибутер био дужан пријавити.

Члан 7.

(1) Произвођачи и увозници минералних ђубрива
дужни су поднијети захтјев за упис у Регистар дистрибуте-
ра и увозника најкасније до 31. августа 2013. године.

(2) Правна лица или предузетници који се баве проме-
том минералних ђубрива на велико дужна су поднијети
захтјев за упис у Регистар дистрибутера и увозника најка-
сније до 31. децембра 2013. године.

(3) Правна лица или предузетници који се баве проме-
том минералних ђубрива на мало дужна су поднијети
захтјев за упис у Регистар дистрибутера и увозника најка-
сније до 31. децембра 2014. године.

Члан 8.

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

Број: 12.02.1-5478/13
16. маја 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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Ha основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-
ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја
пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољо-
привреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), мини-
стар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ

ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.

У Правилнику о условима и начину остваривања нов-
чаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 19/13), у члану 2. став
5. мијења се и гласи:

“(5) Докази о инвестираним средствима су:

а) за физичка лица:

1) уговор о извођењу радова са привременом или окон-
чаном ситуацијом са спецификацијом извршених радова уз
које се обавезно прилаже фискални рачун,

2) фискални рачун и фактура на којима је назначено
име подносиоца захтјева или

3) фискални рачун на којем није назначено име подно-
сиоца захтјева, уз потписану и овјерену фактуру која гласи
на име подносиоца захтјева, под условом да се фактура
односи само на један фискални рачун и

4) доказ о уплати на жиро рачун добављача за све рачу-
не од 10.000 КМ и веће;

б) за пословне субјекте и субјекте у систему ПДВ-а:

1) уговор о извођењу радова са привременом или окон-
чаном ситуацијом са спецификацијом извршених радова уз
које се обавезно прилаже фискални рачун,

2) фискални рачун и фактура на којима је назначено
име подносиоца захтјева или

3) фискални рачун на којем није назначено име подно-
сиоца захтјева, уз потписану и овјерену фактуру која гласи
на име подносиоца захтјева, под условом да се фактура
односи само на један фискални рачун и

4) доказ о уплати у складу са обавезним пословањем
преко жиро рачуна.”.

Члан 2.

Члан 3. мијења се и гласи:

“(1) Право на подстицајна средства у складу са овим
правилником немају пољопривредна газдинства, односно
корисници који на дан подношења захтјева:

а) имају доспјеле, а неизмирене обавезе по било којем
основу према Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: Министарство), Агенцији и
Јавном предузећу “Робне резерве Републике Српске” а.д.
Бања Лука,

б) незаконито користе пољопривредно земљиште које
је додијељено корисницима на основу уговора о концесији
или закупу и лица која ометају или избјегавају увођење у
посјед, а што је утврђено у поступку инспекцијског надзо-
ра и сачињен записник и

в) су запослени као државни службеници и намјеште-
ници.

(2) Директор Агенције доноси закључак којим одбацу-
је захтјев пољопривредног газдинства, односно корисника
који нема право на подстицајна средства из разлога наведе-
них у ставу 1. овог члана.”.

Члан 3.

Члан 5. мијења се и гласи:
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