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Образац 1.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА
текуће помоћи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са позиције 415200 ЈУ Ветеринарски институт 

Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука, од ________________ до ________________.

Износ дозначених средстава: _______________ КМ.
Број Рјешења Министарства: _________________/22, од _____________ године.

Редни број Број и датум рачуна/извода/исплатнице Опис утрошка средстава Позиција Плана Износ рачуна у КМ
1.
2.
3.
4.

Укупно

Врста трошкова Планирано по Програму 
рада Одобрено по рјешењу Утрошено

Суфинансирање трошкова дијагностичког мате-
ријала, потрошног материјала и других неопходних 
ингредијенција које осигуравају спремност лабора-
торије за дијагностику заразних болести и зооноза
Суфинансирање набавки резервних дијелова опре-

ме у лабораторијама

Број:                Потпис овлашћеног лица
Датум:        М. П.

__________________________
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На основу члана 34. став 3. и члана 48. став 5. Зако-

на о средствима за заштиту биља (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 52/10) и члана 76. став 2. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ПРОМЕТ И ПРИМЈЕНУ НАРОЧИТО 

ОПАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови у погледу обје-

ката, опреме и стручних лица које морају да испуњавају 
привредна друштва и предузетници који се баве прометом 
и примјеном нарочито опасних средстава за заштиту биља.

Члан 2.
Прометом нарочито опасних средстава за заштиту биља 

на велико може да се бави лице из члана 1. овог правил-
ника које, поред услова за упис у Регистар дистрибутера и 
увозника, посједује рјешење о одобрењу промета нарочито 
опасних средстава за заштиту биља.

Члан 3.
(1) Захтјев за одобрење промета нарочито опасних 

средстава за заштиту биља подноси се Министарству по-
љопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство).

(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси привредно 
друштво или предузетник на Обрасцу 1, који се налази у 
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Уколико је лице уписано за промет на велико у Ре-
гистар дистрибутера и увозника, доставља копију рјешења 
на основу којег је уписано, а уколико није уписано у овај 
регистар, дужно је доставити документацију која је пропи-
сана Правилником о обрасцу и садржају захтјева за упис, 

садржају Регистра дистрибутера и увозника и Регистра 
пружалаца услуга.

Члан 4.
Уз захтјев из члана 3. овог правилника подноси се и 

копија цертификата о завршеној обуци за промет нарочито 
опасних средстава за заштиту биља, као и доказ о уплаће-
ној административној такси.

Члан 5.
Лица из члана 1. овог правилника, поред услова про-

писаних Правилником о обрасцу и садржају захтјева за 
упис, садржају Регистра дистрибутера и увозника и Реги-
стра пружалаца услуга, дужна су да обезбиједе посебну 
просторију за складиштење и издавање нарочито опасних 
средстава за заштиту биља, која мора да буде закључана и 
видно обиљежена.

Члан 6.
(1) Испуњеност услова из члана 5. овог правилника 

утврђује комисија, коју именује министар.
(2) На приједлог комисије министар доноси рјешење о 

одобрењу промета нарочито опасних средстава за заштиту 
биља.

Члан 7.
(1) Примјеном нарочито опасних средстава за заштиту 

биља може да се бави лице које је уписано у Регистар пру-
жалаца услуга и којe посједује рјешење о одобрењу примје-
не нарочито опасних средстава за заштиту биља.

(2) Захтјев за одобрење примјене нарочито опасних 
средстава за заштиту биља подноси се Министарству.

(3) Захтјев из става 2. овог члана подноси правно лице 
или предузетник на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу 
овог правилника.

(4) Уколико је лице уписано у Регистар пружалаца 
услуга, доставља копију рјешења на основу којег је уписа-
но, а уколико није уписано у Регистар пружалаца услуга, 
доставља документацију која је прописана Правилником 
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о обрасцу и садржају захтјева за упис, садржају Регистра 
дистрибутера и увозника и Регистра пружалаца услуга.

Члан 8.
Уз захтјев из члана 3. овог правилника подноси се и ко-

пија цертификата о завршеној обуци за примјену нарочито 
опасних средстава за заштиту биља, као и доказ о уплаће-
ној администрaтивној такси.

Члан 9.
Лице из члана 7. овог правилника, поред услова за упис 

у Регистар пружалаца услуга, дужно је да обезбиједи по-
себну просторију за смјештај и складиштење нарочито опа-
сних средстава за заштиту биља, која мора да буде закључа-
на и видно обиљежена.

Члан 10.
(1) Испуњеност услова из члана 9. овог правилника 

утврђује комисија, коју именује министар.
(2) На приједлог комисије министар доноси рјешење о 

одобрењу примјене нарочито опасних средстава за заштиту 
биља.

Члан 11.
(1) Стручна лица одговорна за промет и примјену 

средстава за заштиту биља дужна су проћи обуку стручне 
оспособљености за промет и примјену нарочито опасних 
средстава.

(2) Обуку из става 1. овог члана спроводи установа 
која је овлашћена за вршење обуке одговорних стручних 
лица, у складу са Правилником о условима и начину пола-
гања стручног испита за рад у пољопривредној апотеци по 
Програму обуке стручних лица за рад у пољопривредној 
апотеци, на основу Програма обуке стручних лица за рад у 
пољопривредној апотеци.

Члан 12.
(1) Примјена регистрованих нарочито опасних сред-

става за заштиту биља мора се пријавити Министарству, 
Републичкој управи за инспекцијске послове и органу 
јединице локалне самоуправе најкасније 48 сати прије 
примјене, осим у случају изненадне појаве штетних орга-
низама, када се пријава може обавити и непосредно прије 
примјене.

(2) Пријава примјене регистрованих нарочито опасних 
средстава за заштиту биља садржи податке о:

1) локацији на којој ће средства за заштиту биља бити 
примијењена,

2) називу средстава за заштиту биља,
3) количини и концентрацији средстава за заштиту 

биља која ће бити примијењена,
4) начину примјене средстава за заштиту биља,
5) датуму и времену примјене средстава за заштиту 

биља,
6) очекиваном времену трајања примјене средстава за 

заштиту биља,
7) називу и адреси правног лица, односно предузетни-

ка који ће вршити примјену средстава за заштиту биља, 
са личним подацима запослених (име, презиме и адреса) 
који ће непосредно вршити примјену средстава за заштиту 
биља.

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-732/22
18. марта 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ
Образац 1.

ЗАХТЈЕВ
ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА ПРОМЕТА/ПРИМЈЕНЕ НАРОЧИТО ОПАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Промет Примјена

I - ОСНОВНИ ПОДАЦИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА – ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
(попуњава само правно лице)

Назив
Сједиште
Број телефона
Е-mail
Јединствени идентификациони број (ЈИБ)

II - ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА – ПРЕДУЗЕТНИК
(попуњава само предузетник)

Назив предузетника
Име и презиме, адреса и јединствени матични број 
грађана (ЈМБ)
Јединствени идентификациони број (ЈИБ)

III - ПОДАЦИ O ОБЈЕКТУ ЗА ПРОМЕТ/ПРИМЈЕНУ

Адреса објекта
Број телефона објекта
Број рјешења уписа у Регистар дистрибутера сред-
става за заштиту биља на велико

IV - ПОДАЦИ O ЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

Име и презиме стручног лица
Образовање стручног лица
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Број цертификата о положеном стручном испиту
Рок важења цертификата о положеном стручном 
испиту

V - ПОДАЦИ O ВРСТИ ПРОМЈЕНЕ 

У ___________________________                   Подносилац Захтјева:
Дана: ___________________      _________________________________
                  (потпис овлашћеног лица,
                         овјерен печатом)
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На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-

ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-
привреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопри-
вреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
115/18, 111/21 и 15/22), министар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 
И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА 

ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новча-

них подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 4/22, 15/22 и 23/22) у члану 
42. у ставу 1. тачка 1) мијења се и гласи:

“1) организовање сајмова и изложби међународног зна-
чаја, као и организовање наступа субјеката у пољопривреди 
на сајмовима међународног значаја у области пољопривре-
де и руралног развоја,”.

У ставу 2. тачка 1) мијења се и гласи:
“1) за намјену из става 1. т. 1) и 2) овог члана предрачун, 

програм и уговор са Министарством о подршци организа-
цији сајма или изложбе међународног значаја или подршци 
организовању наступа субјеката у пољопривреди на сај-
мовима међународног значаја у области пољопривреде и 
руралног развоја, односно реализацији пројекта ‘Наше је 
боље’,”.

Члан 2.
Послије члана 45. додаје се нови члан 45а, који гласи:

“Члан 45а.
(1) Право на подстицајна средства за изградњу смје-

штаја за привремено одузете, напуштене и изгубљене жи-
вотиње има Центар за развој пољопривреде и села Бања 
Лука.

(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана испла-
ћују се на основу захтјева корисника са спецификацијом 
трошкова, а на основу одлуке Владе.

(3) Корисник подстицајних средстава из става 1. овог 
члана остварује право на средства на основу захтјева који 
подноси Агенцији и уз који прилаже сљедећу документа-
цију:

1) спецификацију трошкова за текућу годину,
2) одлуку Владе из става 2. овог члана.
(4) Висина подстицајних средстава за намјену из овог 

члана не може бити већа од 100.000 КМ по кориснику.
(5) Корисник новчаних подстицаја дужан је да достави 

извјештај о утрошку одобрених средстава са приложеним 
рачунима и доказима о уплати на Обрасцу 31. из Прилога 
овог правилника у року од 90 дана од дана уплате средстава 
на рачун корисника.

(6) Корисник подстицајних средстава дужан је да се 
при изградњи смјештаја за животиње придржава прописа 
из области заштите и добробити животиња.

(7) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 
јула текуће године”.

Члан 3.
У члану 66. у ставу 4. ријечи: “80.000 КМ” замјењују се 

ријечима: “90.000 КМ”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-330-769/22
23. марта 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 31. став 1. Закона о заштити здрав ља 

биља у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 25/09) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
115/18, 111/21 и 15/22), министар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА КАРАНТИНСКИХ ШТЕТНИХ 

ОРГАНИЗАМА НА КРОМПИРУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спро-

вођења мјера, субјекти који их спроводe, извори и начин 
обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин кон-
троле спровођења мјера посебног надзора карантинских 
штетних организама на кромпиру у Републици Српској у 
2022. години.

Члан 2.
(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства, од-

носно одсуства карантинских штетних организама на кром-
пиру на мјестима уласка пошиљки кромпира које се увозе у 
Републику Српску, те на мјестима производње сјеменског и 
меркантилног кромпира, у дистрибутивним центрима и на 
мјестима складиштења.

(2) Да би се постигао наведени циљ, посебним надзо-
ром истражује се шире подручје, односно локалитети на 
којима се у Републици Српској узгаја кромпир ради одре-
ђивања статуса истраживаног подручја у односу на циљане 
организме, те утврђивања могућих путања њиховог уласка 
и/или ширења у Републици Српској.

(3) Циљ посебног надзора је и испуњавање фитоса-
нитарних услова за производњу, премјештање и посебно 
извоз кромпира.

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције карантинских штет-

них организама меркантилног и сјеменског кромпира спро-
води се на цијелој територији Републике Српске.




