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Hа основу члана 33. Уредбе о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних сред-
става (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦИМА ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС, ПРОМЈЕНУ И БРИСАЊЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РЕГИСТРУ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 1.
У Правилнику о обрасцима захтјева за упис, промјену и брисање података у Регистру пољопривредних газдинстава и 

Регистру корисника подстицајних средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/13) у члану 8. на крају текста 
послије ријечи: “земљишни посјед” додају се ријечи: “или изјаву о коришћењу земљишта другог физичког лица без писме-
не сагласности на Обрасцу 8, који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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ПРИЛОГ

Образац 8
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИ-
ВРЕДЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НОСИОЦА ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА О КОРИШЋЕЊУ ЗЕМЉИШТА ДРУГОГ ФИ-
ЗИЧКОГ ЛИЦА БЕЗ ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ

ОБРАЗАЦ ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА
Напомена: oва изјава је прилог Обрасцу 3 (Образац за упис земљишта)
САМО ЗА ПОРОДИЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

ИЗЈАВА
у сврху уписа у Регистар пољопривредних газдинстава

Ја,_________________________________________________________, ЈМБ _________________________________________________
из ____________________________________________, адреса _________________________________________, под пуном кривич-

ном и материјалном одговорношћу, изјављујем да у складу са усменим договором обрађујем пољопривредно земљиште чији је власник, 
посједник, супосједник или насљедник___________________________, ЈМБ______________________________из____________________
__________________, адреса_______________________________________________, и то сљедеће парцеле:

Редни
број

Назив 
општине

Назив катастарске 
општине Број ПЛ/ЛН

Број парцеле
Дио посједа

Површина која се 
користи

(m²)основни подброј
/
/
/
/
/
/

Коришћењем наведених површина свјестан сам да:
- под материјалном и кривичном одговорношћу, својим потписом гарантујем истинитост и тачност свих података који су наведени у 

овој изјави,
- користим имовину другог лица које то коришћење може оспорити у било које вријеме и да у том случају губим права стечена овом 

изјавом,
- у случају оспоравања ове изјаве од стране власника, посједника, супосједника или насљедника, предметно пољопривредно земљиште 

неће се моћи користити за остваривање права на новчане подстицаје и биће брисано из Регистра пољопривредних газдинстава,
- све евентуалне несугласице у остваривању права по основу коришћења пољопривредног земљишта на наведеним парцелама рјеша-

вам искључиво са власником, посједником, супосједником или насљедником земљишта,
- немам право жалбе Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у случају оспоравања права коришћења наведеног 

пољопривредног земљишта од стране власника, посједника, супосједника или насљедника,
- се ова изјава може користити само у сврху уписа начина коришћења пољопривредног земљишта у Регистар пољопривредних газдин-

става које пољопривредно газдинство даваоца Изјаве обрађује за потребе остваривања права на подстицајна средства која се исплаћују по 
јединици коришћене површине и да се у другу сврху не може користити,

- рок важења Изјаве и уписа начина коришћења пољопривредног земљишта у Регистар пољопривредних газдинстава важи само за 
текућу производну годину и да је Изјаву потребно обнављати сваке године до 15. маја.

Мјесто: ___________________ Потпис даваоца Изјаве:
Датум: _____________________ ______________________

Обавезно овјерити!
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