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На основу члана 77. став 9. Закона о ветеринарству у 
Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 75/17) и члана 43. став 2. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 50. сједници, одржа-
ној 12.12.2019. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ВИСИНИ И НАЧИНУ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ 
ЖИВОТИЊА

Члан 1.
Овом уредбом уређују се висина и начин наплате накна-

де за издавање увјерења о здравственом стању животиња.

Члан 2.
Висина накнаде за издавање увјерења о здравственом 

стању животиња износи за:
1) говеда и копитаре .................................................2,00 КМ;
2) телад и ждребад до шест мјесеци старости ......1,50 КМ;
3) свиње преко 30 kg тежине ...................................1,00 КМ;
4) свиње до 30 kg тежине ........................................0,50 КМ;
5) овце, козе, јагњад и јарад ....................................1,00 КМ;
6) пернату живину:
1. до 30 грла, по грлу ...............................................0,05 КМ,
2. до 100 грла, по грлу .............................................0,03 КМ,
3. до 1.000 грла, по грлу ..........................................0,02 КМ,
4. преко 1.000 грла, по грлу ...................................0,015 КМ,
5. једнодневнe пилићe, по грлу .............................0,010 КМ;
7) куниће ...................................................................0,10 КМ;
8) крупну дивљач .....................................................5,00 КМ;
9) ситну дивљач ........................................................3,00 КМ;
10) пернату дивљач до десет дана старости, 
 по комаду ..........................................................0,015 КМ;
11) осталу пернату дивљач, по комаду ...................0,03 КМ;
12) рибе из узгајалишта, по једном килограму ...0,015 КМ;
13) пужеве из узгајалишта или сакупљене, 
 по килограму ....................................................0,015 КМ;
14) једно пчелиње друштво .....................................0,75 КМ;
15) псе и мачке ..........................................................4,00 КМ.

Члан 3.
(1) Прикупљена средства, у складу са овом уредбом, у 

висини од 50% приход су овлашћене ветеринарске орга-
низације и користе се за спровођење мјера здравствене за-
штите животиња, а других 50% уплаћују се на рачун буџета 
Републике Српске.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, овлашћене ветери-
нарске организације које обављају дјелатности на терито-
рији неразвијених и изразито неразвијених јединица ло-
калне самоуправе, које су утврђене у складу са Одлуком о 
степену развијености јединица локалне самоуправе у Репу-
блици Српској, задржавају комплетан износ прикупљених 
средстава у складу са овом уредбом.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Одлука 

о висини таксе за увјерења о здравственом стању животиња 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/05 и 93/05).

Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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На основу члана 20. став 2. Закона о подстицајима у 

привреди Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 52/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 50. сједници, одр-
жаној 12.12.2019. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О РЕГИСТРУ ПОДСТИЦАЈА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се успостављање, садржај и на-

чин вођења Регистра подстицаја у Републици Српској који 
се додјељују на републичком и локалном нивоу са циљем 
подстицања привредних активности.

Члан 2.
Циљ успостављања Регистра подстицаја у Републици 

Српској (у даљем тексту: Регистар) јесте преглед плани-
раних, одобрених и реализованих средстава за подстицаје 
привреди Републике Српске на републичком и локалном 
нивоу, боља координација и размјена информација између 
институција које додјељују подстицаје, јавни увид у одо-
брена и додијељена средства за подстицаје и квалитетнији 
статистички основ за потребе институција Републике Срп-
ске.

Члан 3.
Појмови коришћени у овој уредби имају сљедеће зна-

чење:
1) Регистар је јединствена, централна и електронска 

база података о подстицајима,
2) подстицај је бесповратно новчано давање или друго 

давање које се може изразити у новчаној вриједности, које 
давалац подстицаја додјељује кориснику са циљем унапре-
ђења његовог пословања,

3) давалац подстицаја је републички орган, организа-
ција, орган јединице локалне самоуправе, јавна установа и 
други субјекти који су под контролом органа јавне власти и 
који, у складу са посебним прописима, у својим буџетима 
планирају и одобравају средства за подстицаје,

4) реализатор подстицаја је институција која је овла-
шћенa да спроведе поступак додјеле подстицаја корисни-
цима,

5) корисник подстицаја је физичко или правно лице или 
предузетник који је остварио право на подстицај,

6) апликација за вођење Регистра је специјализовани ра-
чунарски програм који служи за формирање и коришћење 
базе података Регистра.

Члан 4.
(1) Министарство привреде и предузетништва (у даљем 

тексту: Министарство) води Регистар.
(2) Министарство врши контролу података унесених у 

Регистар, обезбјеђује доступност података из Регистра пу-
тем своје интернет странице, одржава Регистар и обезбје-
ђује његову функционалност.

(3) Министарство из буџета за сваку годину обезбјеђује 
новчана средства која су потребна за одржавање Регистра.

Члан 5.
Регистар садржи сљедеће групе података о подстицаји-

ма:
1) основни подаци о подстицају,
2) намјена подстицаја,
3) врста финансијског подстицаја,
4) давалац подстицаја,
5) реализатор подстицаја,


