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4. Укупни износ помоћи изражен у бесповратним новчаним средствима или бруто новчаној противвриједности помоћи у периоду од 

три фискалне године:

Укупни износ
Метода обрачунавања и примијењена референтна/дисконтна 
каматна стопа

5. Потврђује се да de minimis помоћ није додијељена:

Ставити ознаку X за потврду
У сектору рибарства и аквакултуре
У сектору пољопривреде
За дјелатност директно усмјерену извозу
За условљавање употребе домаћих производа умјесто увезених 
За набавку возила за друмски превоз терета привредним субјектима који обављају друмски превоз 
терета за најам или накнаду

6. Остале релевантне информације:

   ОДГОВОРНА ОСОБА
 М. П.  даваоца de minimis помоћи
Мјесто и датум:   ___________________________________
________________   (потпис овлашћене особе даваоца помоћи)
 

ПРИЛОГ 9.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОКАЗА (РАЧУНИ И БАНКОВНИ ИЗВОДИ) О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ
Пословно име корисника подстицаја

Назив пројекта

Број уговора о додјели подстицаја
Износ подстицаја (КМ)
Укупна вриједност пројекта (КМ)

ПРЕГЛЕД РАЧУНА И БАНКОВНИХ ИЗВОДА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
Редни
бр.

Активност про-
јекта Назив добављача Број рачуна Датум

Износ
(KM)

Број банко-
вног извода Датум

Износ
(KM)

1.
2.
3.

УКУПНО УЛАГАЊА 

Овим изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су наведени подаци истинити и то потврђујем потписом.
Мјесто: ____________________ 
Датум: ____________________
  Одговорно лице корисника
  ______________________________
 М. П.  (потпис одговорног лица) 
 (овјерити печатом) 

1837
На основу члана 10. став 1. тачка ђ) Закона о регулисању цијена (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09) 

и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), уз претходно 
прибављено мишљење надлежних министарстава, Влада Републике Српске, на 144. сједници, одржаној 4.11.2021. године,  
д о н о с и

УРЕДБУ 
О ИЗМЈЕНИ УРЕДБЕ О ОГРАНИЧАВАЊУ МАРЖИ У ПРОМЕТУ РОБЕ

Члан 1.
У Уредби о ограничавању маржи у промету робе (“Службени гласник Републике Српске”, број 27/19) члан 2. мијења 

се и гласи:
“Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који се баве прометом робе на велико, односно на мало обра-

зују цијене одређених производа у промету на велико, односно на мало примјеном максималних износа маржи на набавну 
цијену:



 

16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 103 16.11.2021.

Област Грана Разред Назив  марже у %
     на велико        на мало
10 10.8 10.84 Производња зачина и других
   додатака храни 
   ‒ кухињска со за људску исхрану 
   (паковање од 1 kg)  6 8
10 10.1 10.11 Прерада и конзервисање меса
   ‒ животињска маст -  свињска маст 6 8
10 10.4 10.41 Производња уља и масти
   ‒ уље сунцокретово 1 l и 5 l 6 8
   ‒ биљна маст 6 8
10 10.4 10.42 Производња маргарина и 
   сличних јестивих масти
   ‒ маргарин (паковање од 250 g и 500 g) 6 8
10 10.5 10.51 Производња млијека, млијечних 
   производа и сира 
   ‒ пастеризовано и стерилизовано млијеко
   (паковање од 1 l, mm 2,8%) и пастеризовано
   млијеко паковано у пластичну фолију 1 l 6 8
   ‒ јогурт, паковање од 1 l, mm 2,8% и јогурт
   пакован у пластичну фолију 1 l 6 8
10 10.6 10.61 Производња млинских производа
   ‒ пшенично брашно 6 8
10 10.7 10.71 Производња хљеба, свјежих 
    пецива и колача
   ‒ производња хљеба 
   (направљен од брашна 
   ТИП-500 и брашна ТИП-850) 6 8 
10 10.8 10.81 Производња шећера 
   рафинисани шећер из трске и репе
   ‒ само шећер кристал паковање од 1 kg и 5 kg 6 8
10 10.8 10.86 Производња хомогенизованих
   прехрамбених производа и
   дијететске хране 
   ‒ храна за дојенчад 6 8
   ‒ храна за бебе 6 8
   (искључиво замјена за мајчино млијеко) 
21 21.2 21.20 Производња фармацеутских препарата 
   ‒ производња лијекова (антисеруми и 
   друге фракције крви, вакцине, 
   различити лијекови, укључујући и 
   хомеопатске препарате) 6 18.”.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3260/21  Предсједник
4. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1838
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 144. сједници, одржа-
ној 4.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА 

ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА

I
Одобрава се исплата новчаних средстава у износу од 

1.000.000,00 КМ с циљем реализације дијела Уговора по 
Пројекту хитне помоћи заштите од поплава ЕИБ, број: 
2010-0470, који се односи на плаћање ПДВ-а.

II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се на терет 

средстава са посебних рачуна од приватизације државног 
капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ (тзв. escrow 

рачун), а дозначиће се према инструкцији Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

III
Поврат средстава по основу ПДВ-а по рјешењу Управе 

за индиректно опорезивање извршиће се на рачун од при-
ватизације државног капитала и сукцесије имовине бивше 
СФРЈ (тзв. escrow рачун), отворен код Нова банка а.д. Бања 
Лука, број: 555-000-00063568-16.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство 
финансија.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3296/21  Предсједник
4. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р. 




