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ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНAMA 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. 31/17 и 51/17) у члану 16. у 
ставу 5. тачка 2) мијења се и гласи:

“2) копију увјерења о здравственом стању животиња и 
документ за пријаву кретања (Ц образац), а за извезена грла 
копију ветеринарског цертификата и документ за пријаву 
кретања (Ц образац).”.

У тачки 3) послије ријечи: “јунад” ријечи: “са попуње-
ним подацима о клању” бришу се.

Члан 2.
У члану 22. у ставу 4. у тачки 5) послије ријечи: “укуп-

них површина поврћа” додају се ријечи: “односно 0,1 hа 
укупних површина краставца корнишона”.

Члан 3.
У члану 25. у ставу 2. у тачки 1) послије ријечи: “у Ре-

публици” додају се ријечи: “или Брчко Дистрикту БиХ”.

Члан 4.
У члану 43. у ставу 5. ријечи “30. јуна” замјењују се 

ријечима “31. августа”.

Члан 5.
У члану 63. у ставу 1. у тачки 1) послије ријечи: “тро-

шкова” ријечи: “по свакој наредној ревизији и” бришу се.
Тачка 2) брише се. 
У ставу 4. послије ријечи: “спецификацији” ријечи: “и 

достављеним предрачунима” бришу се. 

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-052-5587/17 
31. јула 2017. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1355
На основу члана 70. став 3. и члана 73. став 5. Закона о сје-

мену пољопривредног биља (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 37/09, 100/11 и 110/16) и члана 82. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), ми-
нистар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
O ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА 

СЈЕМЕНА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СОРТЕ, МЕТОДАМА 
ИСПИТИВАЊА И ЗАХТЈЕВУ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СОРТЕ

Члан 1.
У Правилнику о начину достављања сјемена за призна-

вање сорте, методама испитивања и захтјеву за признавање 
сорте (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/14 и 
27/15) у члану 25а. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:

“(1) Сорте које су регистроване у земљама у окружењу 
са којима граничи Босна и Херцеговина, а које имају слич-
не агроеколошке услове, могу се признати и без испитива-
ња на огледном пољу или у лабораторији. 

(2) Признавање сорте из става 1. овог члана врши се 
на основу захтјева који подноси власник сорте или његов 
овлашћени заступник и уз који се прилажу DUS тест, тех-
нички упитник и рјешење о признавању или упису сорте, 
издато од надлежног органа земље у окружењу са сличним 
агроеколошким условима.”.  

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-2522/17
31. јула 2017. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

1356
На основу члана 41. став 3. Закона о сјемену пољопри-

вредног биља (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 37/09, 100/11 и 110/16) 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, 121/12, 15/16 
и 57/16), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА КОЈИ 
ОБЕЗБЈЕЂУЈУ ОЧУВАЊЕ КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА У 

ПРОДАЈНОМ ОБЈЕКТУ

Члан 1.
У Правилнику о условима који обезбјеђују очување 

квалитета сјемена у продајном објекту (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 33/12) члан 1. мијења се и 
гласи:

“Овим правилником прописују се услови које треба да 
испуне објекти за складиштење, продају и смјештај сјеме-
на пољопривредног биља, те продајна мјеста на којима се 
обавља промет сјемена пољопривредног биља и расада (у 
даљем тексту: промет сјемена и расада).”.

Члан 2.
У члану 4. у тачки а) број: “300” замјењује се бројем: 

“100”.
Т. е) и ж) бришу се, а тачка з) постаје тачка е). 

Члан 3.
У члану 5. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:
“(1) Дистрибутер који се бави прометом сјемена и ра-

сада на мало мора да има (у власништву или под закупом) 
објекат, односно продавницу за промет сјемена и расада са 
минимално 50 m² затвореног простора, а што се доказује 
уговором о закупу наведеног простора или документом о 
власништву на простору.

(2) Ако се у продајном објекту из става 1. овог члана 
поред сјемена и расада врши и промет и смјештај средста-
ва за заштиту биља, ђубрива, хране за животиње и садног 
материјала, прометник мора да обезбиједи да се ови про-
изводи физички одвоје од сјемена и расада, односно једни 
од других у складу са прописима који регулишу промет на-
ведених производа.”.

У ставу 3. послије ријечи: “производи” додају се за-
пета и ријечи: “уколико немају одвојен простор од мини-
мално 50 m² који задовољава услове за промет сјемена и 
расада”. 

Члан 4.
У члану 6. ријечи: “Пољопривредна апотека” замјењују 

се ријечима: “Објекат, односно продавница”.

Члан 5. 
Члан 8. мијења се и гласи:
“Евиденција из члана 7. овог правилника води се у 

електронској форми и једном годишње, а најкасније до 31. 
марта текуће године за претходну годину доставља се Ми-
нистарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, које 
води јединствену базу података.”.
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