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ПРИЛОГ

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 1.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ

БПГ

Презиме и име носиоца газдинства

Адреса 

Општина 

Телефон
фиксни

мобилни

Датум 2 0 1 9.

З АХ Т Ј Е В
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ И ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопри-
вреде и села, исплатите подстицајна средства за:

Предмет подстицаја: Члан:

(навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев и члан Правилника)

(2) За намјене из става 1. тачка 1) овог члана висина нов-
чаних средстава одређује се на основу достављеног извје-
штаја о насталој штети са наведеним износом процијењене 
штете одговарајуће комисије или надлежне институције 
(општинска комисија, МУП, цивилна заштита и друго) или 
рјешења фитосанитарног инспектора са фотографијама на-
стале штете, и то у износу од 30% од процијењене штете 
и не могу бити већа од 5.000 КМ за физичка лица и 10.000 
КМ за пословне субјекте.

(3) За намјене из става 1. тачка 2) овог члана министар 
именује комисију која увидом на лицу мјеста приликом те-
ренског обиласка предлаже корисника подстицаја.

(4) Комисија из става 3. овог члана врши бодовање ко-
рисника на основу критеријума наведених у Специфика-
цији број 4. из Прилога овог правилника.

(5) Висина новчаних средстава из става 1. тачка 2) овог 
члана одређује се на основу броја бодова из Спецификације 
број 4. и не могу бити већа од 5.000 КМ по кориснику.

(6) Захтјев за исплату подстицајних средстава за намје-
ну из овог члана подноси се најкасније до 30. октобра те-
куће године, осим за намјену из става 1. тачка 2) овог члана, 
за која се средства одобравају одмах по достављању извје-
штаја Комисије из става 4. овог члана.

Члан 68.
(1) Министар и директор Агенције могу у појединим 

случајевима формирати комисију која врши провјеру испу-
њености услова за коришћење подстицајних средстава у 
складу са одредбама овог правилника.

(2) Комисија из става 1. овог члана, увидом на лице мје-
ста, констатује чињенично стање и сачињава записник.

(3) Записник комисије из става 2. овог члана може бити 
основ за доношење рјешења о одбијању права на подсти-
цајна средства по овом правилнику.

ГЛАВА III
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредаба 

овог правилника врше Републичка управа за инспекцијске 

послове и инспекције јединице локалне самоуправе по-
средством пољопривредне, ветеринарске и тржишне ин-
спекције.

Члан 70.
(1) Подстицајна средства за све намјене наведене у чла-

ну 6. овог правилника исплаћују се крајњим корисницима 
до висине предвиђене Планом коришћења подстицајних 
средстава у текућој години.

(2) Корисници права дужни су да намјенски користе 
подстицајна средства и друге облике подршке у пољопри-
вреди.

(3) Корисник права дужан је да врати подстицајна сред-
ства остварена на основу нетачно наведених података или 
ако их ненамјенски утроши у року од 30 дана од дана доно-
шења рјешења којим надлежни инспектор наложи корисни-
ку враћање средстава.

(4) У случају из става 3. овог члана кориснику се са да-
ном доношења рјешења од надлежног инспектора, додје-
лом пасивног статуса до даљег, блокирају сва права на под-
стицајна средства из члана 6. овог правилника, а најкраће 
до истека двије године, рачунајући од дана враћања подсти-
цајних средстава, заједно са затезном каматом.

(5) Корисници права дужни су чувати документацију на 
основу које су остварили подстицајна средства најмање три 
године од дана добијања подстицајних средстава.

Члан 71.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 25/18, 46/18, 71/18, 82/18, 
97/18, 102/18 и 116/18).

Члан 72.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-1999/19
1. марта 2019. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:

Редни 
бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Број листова

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.

Потпис подносиоца Захтјева:
_________________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 2.
ЗА ПОСЛОВНЕ СУБЈЕКТЕ

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈИБ
БПГ
Назив пословног субјекта
Адреса – сједиште
Општина

Телефон
фиксни
мобилни

Датум 2 0 1 9.

З АХ Т Ј Е В 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ И ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопри-
вреде и села, исплатите подстицајна средства за:

Предмет подстицаја: Члан:

(навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев и члан Правилника)
Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:

Редни 
бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Број листова

ИЗЈАВА
Као законски заступник пословног субјекта, својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем 

да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде приликом њихове контроле испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се 
утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.

Потпис подносиоца Захтјева и печат:
                          М. П.            _______________________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 3.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног субјекта
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Адреса пребивалишта / сједиште послов-
ног субјекта
Општина
Датум 2019. године

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ 
ЗА КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНЕ ЖИВОТИЊЕ

Редни бр. Врста и категорија Број грла / 
кљунова / матица

УКУПНО:
      М. П.        Потпис подносиоца захтјева:

_________________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 3а.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног 
субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште 
пословног субјекта
Општина
Датум 2019. године

И З Ј А ВА
Којом ја _________________, из____________, ЈМБ____________, као  подносилац / овлашћено одговорно лице подносиоца захтјева 

за право на премију за узгој и/или набавку квалитетно-приплодне стоке у 2019. години, под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, изјављујем да предметно грло за које се  оствари подстицај нећу отуђити најмање двије године.

Датум: _____/_____/ 2019. године        Изјаву дао:
Мјесто: ____________________                                        ___________________________
                           (читко уписати име и презиме)

М. П.
___________________________

           Потпис

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 3б.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште послов-
ног субјекта
Општина
Датум 2019. године

И З Ј А ВА
Којом ја _______________________, из ____________, ЈМБ ____________, као  подносилац / овлашћено – одговорно лице подносио-

ца захтјева за право на премију за узгој и/или набавку квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица у 2018. години, под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да предметно грло за које се оствари подстицај нећу отуђити најмање 
једну годину.

Датум: _____/_____/ 2019. године        Изјаву дао:
Мјесто: ____________________                       ___________________________
          (читко уписати име и презиме)

М. П.
___________________________

                                   Потпис
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 4.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ПРЕПИС КАРТОНА УПОТРЕБЕ КРМАЧЕ И НАЗИМИЦЕ У ПРИПЛОДУ (посљедња три прасења)

Власник: ЈМБ/ЈИБ: Општина: Година: 2019.

Ред-
ни 
бр.

ИД 
број Отац Мајка Датум 

рођења
Датум 
првог 

припуста

Посљедње прасење Посљедње прасење Последње прасење
Датум при-

пуста Датум 
прасења

Датум 
припуста Датум 

прасења

Датум 
припуста Датум 

прасењаМБ приплод-
њака

МБ при-
плодњака

МБ при-
плодњака

...    

                                                                                                                                                                                                Потпис:
___________________________

Образац 5.
КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРОДАЈИ МАТИЦА ПЧЕЛА

За мјесец ________________ године 20____.
Узгајивач: __________________________________________________________

(име и презиме, адреса)

Редни 
бр. Број матица

Животни 
бројеви

(на наљепни-
цама)
од – до

Матични 
број мајке

Датум 
продаје

Купац

Потпис 
купцаИме и презиме, адреса Телефон

Овим изјављујем да сам у ______________________ мјесецу  20____. године укупно продао ___ матица које сам узгојио на властитом 
пчелињаку, матичних бројева од ______ до ______. Свјестан одговорности, у случају судског спора, прихватам да овај документ буде 
доказни материјал.

У ___________________, ___________20____. године                                           ________________
Потпис узгајивача

Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 6.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ

Презиме и име / 
назив правног лица
Адреса пребивалишта / 
сједиште правног лица

Општина

Телефон
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Обрачун премије за млијеко за мјесец _________________ 2019. године

Произведене или откупљене количине 
млијека (литар) Квалитет Износ премије по литру (КМ)

Износ 
обрачунате премије (1 · 3) 

(КМ)
1 2 3 4

МСК
МНСК
МБУК

УКУПНО:

Мјесто: ______________________________
Датум: __________________

М. П. Потпис овлашћеног лица
________________________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 7.

Шифра:

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net Квалитет млијека Утврђен квалитет

1. група – МСК
(КМ/l)СПИСАК ПРОИЗВОЂАЧА МЛИЈЕКА 2. група – МНСК

Обрачун премије за млијеко за мјесец: 2019. године Без дов. ан. – МБУК

Организатор откупа / пословни субјект:
Сједиште пословног субјекта:

Ред-
ни 
бр.

ЈМБ/
ЈИБ

ШИФРА 
УЗОРКА

(БАР-
КОД)

Презиме 
и име / 
назив ко-
рисника

Број 
му-
зних 
грла 
крава

% 
млијеч-
не 

масти

% си-
рових 
про-
теина

Цијена 
по је-
диници 
млијеч-
не 

масти

Ције-
на по 
једи-
ници 
сиро-
вих 
про-
теина

Коли-
чина 
от-

купље-
ног 

млије-
ка 

(литар)

Основна 
цијена 
млијека 
на основу 
Правил-
ника о 

квалитету 
млијека
ОЦМ =

(М ∙ в1) + 
(Б ∙ в2)

К
ва
ли
те
т

И
зн
ос

 п
ре
ми

је

Коли-
чина 
от-

купље-
ног 

млије-
ка 

(литар) 
· износ 
пре-
мије

Број 
узо-
рака 
за 
ана-
лизу 
узе-
тих у 
мје-
сецу

Ши-
фра 
ка-
тего-
рије 
испо-
ру-
чио-
ца

Просјеч-
на 

млијеч-
ност по 
грлу

...

УКУПНО: 0
За тачност података на Oбрасцу одговорно је овлашћено лице.
Мјесто:__________________________   М. П.                   Овлашћено лице – потпис:
Датум: ________________________       ______________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Образац 7а.

Шифра:
Агенција за аграрна плаћања

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПИСАК ИЗДАТИХ ПОТВРДА
О СПРОВЕДЕНИМ ОБАВЕЗНИМ ВЕТЕРИНАРСКИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ

Редни 
бр. ЈМБ/ЈИБ БА 

број

ШИФРА 
УЗОРКА 

(БАР-КОД)

Презиме и 
име / назив 
корисника

Општина

Број потврде 
о спро-
веденим 
обавезним 
мјерама

Датум 
издавања 
потврде

Ветеринарска 
организација 
која је издала 

потврду

Укупан број 
музних грла 
на имању

          
          
          
          
          

За тачност података на Обрасцу одговорно је овлашћено лице.

Мјесто: ______________________________
Датум: __________________

М. П. Овлашћено лице - потпис
________________________________
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 8. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име /
назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта /
сједиште пословног субјекта
Адреса фарме
Општина

Телефон
фиксни
мобилни

Пријава това /
навести врсту животиња
Број грла који се ставља у тов  
Просјечна улазна тежина по грлу
Датум 2 0 1 9.

ПРИЈАВА ТОВА

Редни 
бр. Број ушне маркице Датум почетка това Тежина на почетку това

УКУПНО:

М. П.
Печат и потпис подносиоца 

пријаве това:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 9.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име /
назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта /
сједиште пословног субјекта
Општина
Телефон
Датум 2 0 1 9.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТОВНА ГРЛА

Редни 
број Број ушне маркице грла Датум  пријаве това Датум продаје

1 2 3 4

УКУПНО:

М. П. Потпис подносиоца захтјева:
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Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 10. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште пословног субјекта
Општина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА УТОВЉЕНЕ ПИЛИЋЕ – БРОЈЛЕРЕ

Редни 
број

Број кљунова за које се подноси 
захтјев за подстицај

Број усељених једно-
дневних пилића Датум усељења Број преузетих 

бројлера
Датум пражњења 

објекта
1 2 3 4 5 6

УКУПНО:
М. П. Потпис подносиоца захтјева:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 11. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног 
субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште пословног 
субјекта
Општина
Телефон
Датум 2 0 1 9.

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА РИБУ

Редни број Врста рибе
Количина

(kg)
1 2 3

1. Салмонидне
(пастрмка)

2. Ципринидне
(шаран)

Укупно:
Потпис подносиоца 

захтјева:

Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 12.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ ПЧЕЛА У 2019. ГОДИНИ

Назив удружења:  Назив банке:  

Сједиште удружења / општина:  

Редни 
број ЈМБ или ЈИБ

Јединствени иден-
тификациони број 

пчелињака
Презиме и име Мјесто 

пребивалишта Општина Број пчелињих 
друштава/кошница
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Укупно:
Овлашћено лице:

Мјесто: _______________________ М. П. ___________________
Датум: ________________________ Потпис

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 13. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Овлашћена орга-
низација

Назив:
Адреса:
Телефон:
Факс: Е-mail:
ЈИБ

И З Ј А ВА
Којом ја ____________________________, као одговорно лице у удружењу/задрузи, подносиоцу захтјева за премију за производњу и 

узгој пчела у 2019. години, под пуном одговорношћу, изјављујем да _________ пчелара чланова овог удружења/задруге у моменту подно-
шења захтјева за премију имају у власништву укупно _________  пчелињих друштава.

Наведену изјаву дајем на основу доказа, односно евиденције коју посједујем и на основу потписане изјаве сваког пчелара појединачно 
о броју пчелињих друштава у власништву.

Датум: _____/_____/ 2019. године  Изјаву дао:
Мјесто: ____________________             ___________________________

(читко уписати име и презиме)
М. П.

___________________________
Потпис

QR CODE:  .......................

ПОТВРДА О ВАКЦИНАЦИЈИ _________________ ПРОТИВ БОЛЕСТИ _______________

П
О
Д
А
Ц
И

  О
 И
М
А
Њ
У Идентификацијски кôд имања Власник имања (име и 

презиме)
ЈИБ/ЈМБ 
власника

Координате имања 
(GPS)

Б А

Општина Мјесто Адреса
Тел. / 

моб. тел. 
власника 
имања

П
от
вр
ду

 и
зд
ај
е

Назив ветеринарске организације Мјесто ветеринарске 
организације

Адреса ветеринарске 
организације

Телефон 
ветери-
нарске 

организа-
ције

П
О
Д
А
Ц
И

 О
 В
А
К
Ц
И

-
Н
А
Ц
И
ЈИ

Ред-
ни 
бр.

Идентификацијски број животиње Пол 
(М/Ж)

Ста-
рост 
живо-
тиње

Вакцинисано 
ДА/НЕ Напомена

1
2
3
4
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929
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”, број 
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 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. 18/19 и 35/19) у члану 3. у 
ставу 4. у тачки 2) послије ријечи: “жиро рачуна” додаје се 
ријеч: “(извод)”.

Члан 2.
У члану 33. став 6. мијења се и гласи: 
“(6) Захтјев за остваривање права на премију за про-

изводњу меркантилне соје и сунцокрета подноси се најка-
сније до 30. јуна текуће године, а захтјев за уљану репицу 
најкасније до 31. октобра текуће године.”.

Члан 3.
У члану 34. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Право на премију за произведене и продате уљари-

це: соју, уљану репицу, сунцокрет и бундеву голицу оства-
рују произвођачи који су остварили право на подстицај за 
производњу меркантилне соје, уљане репице и сунцокре-
та у 2019. години и произвођачи бундеве голице за повр-
шине од минимално 0,5 ха које су пријављене као начин 
коришћења пољопривредног земљишта у РПГ за остварен 
просјечан принос у складу са Спецификацијом број 3а из 
Прилога овог правилника.”.

Став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 2, 3. и 4.

Члан 4.
У члану 38. у ставу 1. у тачки 2) послије ријечи: “текућу 

годину,” додају се ријечи: “осим за новоосноване кластере, 
задруге и удружења жена,”. 

У тачки 7) послије ријечи: “врстом производа” бришу 
се запета и ријечи: “те доказом о исплати у складу са чла-
ном 3. овог правилника”. 

У ставу 2. ријечи: “односно до 5%” замјењују се рије-
чима: “односно 5%”.

Члан 5.
У члану 51. ст. 5, 6. и 7. мијењају се и гласе:
“(5) Ветеринарска организација која је спровела мјере 

из става 1. овог члана обавезна је да власнику изда ориги-
налну признаницу о извршеној вакцинацији са уписаним 
бројевима свих маркица којима су обиљежена грла, садр-
жаном на новом Обрасцу 14. из Прилога овог правилни-
ка, коју потписује и власник, а један примјерак признани-
це садржан на Обрасцу 14a. из Прилога овог правилника 
ветеринарска организација доставља Агенцији, док други 
примјерак признанице садржан на Обрасцу 14б. из Прило-
га овог правилника задржава за своју евиденцију.

(6) Ветеринарска организација задужује потребан број бло-
кова признаница које преузима у Ветеринарском институту.

(7) Подстицајна средства за спроведене мјере из става 
1. овог члана остварују се на основу Захтјева за исплату 
подстицајних средстава за спроведену мјеру вакцинације, 
попуњеног на новом Обрасцу 15. из Прилога овог правил-
ника, а који Агенцији подноси овлашћена ветеринарска 
организација и уз који се прилажу копије признаница за 
спроведене мјере вакцинације.”.

Члан 6.
У члану 67. став 3. мијења се и гласи:
“(3) За намјене из става 1. тачка 2) овог члана министар 

именује комисију која теренским обиласком и увидом на 
лицу мјеста утврђује испуњеност услова из става 1. тачка 2) 
овог члана и предлаже корисника подстицаја.”.

У ставу 4. досадашња Спецификација број 4. замјењује 
се новом Спецификацијом број 4, која се налази у Прилогу 
овог правилника, а послије ријечи: “овог правилника” додају 
се ријечи: “и сачињава записник који доставља Агенцији”.

Став 6. мијења се и гласи:
“(6) Захтјев за исплату подстицајних средстава за на-

мјену из овог члана подноси се најкасније до 31. октобра 
текуће године.”.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-330-1650/19 
14. јуна 2019. године  Министар,
Бања Лука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 
Образац 14.

ОРИГИНАЛ ПРИЗНАНИЦА – ВЛАСНИК
Серијски број:

Признаница (формат: 280 mm ∙ 210 mm)
А-1000001

Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

ПРИЗНАНИЦА

ЗА ОБАВЉЕНЕ МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА КОЈЕ ФИНАНСИРА АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Подаци о 
власнику 

или држаоцу 
животиње

Име и презиме или назив и 
број телефона

Адреса власника, односно држаоца животиње Број личне карте власника, држаоца или 
овлашћеног представника власника
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П
од
ац
и 
о 
ж
ив
от
ињ

и/
ж
ив
от
ињ

ам
а: Мјесто тре-

нутног борав-
ка животиње:

Врста Број 
грла

Пол 
(М/Ж)

Ста-
рост 
− кате-
горија

Број ушне маркице
Поријекло (ВУ − 
властити узгој, КУ 
− купио, УВ − уве-
зао) − заокружи
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ

Напомена: За сваку појединачну животињу уписати број ушне маркице, а за више животиња уписати бројеве “од − до” ако су у континуи-
тету на једном имању.

ПОДАЦИ О УКУПНО СПРОВЕДЕНИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ
(односи се на горенаведене животиње)

Извршено вакцинисање:
Укупно вакцинисано Датум Врста заразне болести (заокружи)

КЛАСИЧНА КУГА СВИЊА
АНТРАКС

Врста и ознака вакцине 
(серија)

Напомена ветеринара:

Вакцинацију свиња са апликацијом ушне маркице у име власника животиња плаћа Агенција за аграрна плаћања.

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима и ставити факси-
мил − печат)

Име и презиме власника, односно 
држаоца животиње/животиња и 

својеручни потпис

Издаје: Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде

Печат 
Министарства

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање Признанице кажњиво је по Кривичном законику 

Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!

Признаница се може издати само за једну врсту животиња (једно или 
више грла једног власника)!

Сваку злоупотребу пријавити надлежној ветеринарској инспекцији.
Оригинал (плаве боје) издаје се власнику, копија браон боје доставља се 
у Агенцију за аграрна плаћања, а копија црне боје остаје у блоку ветери-

нарској организацији за евиденцију.
Образац 14а.

КОПИЈА 1 – АГЕНЦИЈИ ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА Признаница (формат: 280 mm ∙ 210 mm)
Серијски број: А-1000001

Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

ПРИЗНАНИЦА

ЗА ОБАВЉЕНЕ МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА КОЈЕ ФИНАНСИРА АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Подаци о 
власнику 

или држаоцу 
животиње

Име и презиме или назив и 
број телефона

Адреса власника, односно држаоца животиње Број личне карте власника, држаоца или 
овлашћеног представника власника

П
од
ац
и 
о 
ж
ив
от
ињ

и/
ж
ив
от
ињ

ам
а: Мјесто тре-

нутног борав-
ка животиње:

Врста Број 
грла

Пол 
(М/Ж)

Ста-
рост 
− кате-
горија

Број ушне маркице
Поријекло (ВУ − 
властити узгој, КУ 
− купио, УВ − уве-
зао) − заокружи
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ

Напомена: За сваку појединачну животињу уписати број ушне маркице, а за више животиња уписати бројеве “од − до” ако су у континуи-
тету на једном имању.
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ПОДАЦИ О УКУПНО СПРОВЕДЕНИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ

(односи се на горенаведене животиње)

Извршено вакцинисање:
Укупно вакцинисано Датум Врста заразне болести (заокружи)

КЛАСИЧНА КУГА СВИЊА
АНТРАКС

Врста и ознака вакцине 
(серија)

Напомена ветеринара:
Вакцинацију свиња са апликацијом ушне маркице у име власника животиња плаћа Агенција за аграрна плаћања.

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима и ставити 
факсимил − печат)

Име и презиме власника, односно 
држаоца животиње/животиња и 

својеручни потпис

Издаје: Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде

Печат 
Министарства

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање Признанице кажњиво је по Кривичном законику 

Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!

Признаница се може издати само за једну врсту животиња (једно или 
више грла једног власника)!

Сваку злоупотребу пријавити надлежној ветеринарској инспекцији.
Оригинал (плаве боје) издаје се власнику, копија браон боје доставља се 
у Агенцију за аграрна плаћања, а копија црне боје остаје у блоку ветери-

нарској организацији за евиденцију.
Образац 14б.

КОПИЈА 2 – ВЕТЕРИНАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА Признаница (формат: 280 mm ∙ 210 mm)
Серијски број: А-1000001

Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

ПРИЗНАНИЦА

ЗА ОБАВЉЕНЕ МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА КОЈЕ ФИНАНСИРА АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Подаци о 
власнику 

или држаоцу 
животиње

Име и презиме или назив и 
број телефона

Адреса власника, односно држаоца животиње Број личне карте власника, држаоца или 
овлашћеног представника власника

П
од
ац
и 
о 
ж
ив
от
ињ

и/
ж
ив
от
ињ

ам
а: Мјесто тре-

нутног борав-
ка животиње:

Врста Број 
грла

Пол 
(М/Ж)

Ста-
рост 
− кате-
горија

Број ушне маркице
Поријекло (ВУ − 
властити узгој, КУ 
− купио, УВ − уве-
зао) − заокружи
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ

Напомена: За сваку појединачну животињу уписати број ушне маркице, а за више животиња уписати бројеве “од − до” ако су у континуи-
тету на једном имању.

ПОДАЦИ О УКУПНО СПРОВЕДЕНИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ

(односи се на горенаведене животиње)

Извршено вакцинисање:
Укупно вакцинисано Датум Врста заразне болести (заокружи)

КЛАСИЧНА КУГА СВИЊА
АНТРАКС

Врста и ознака вакцине 
(серија)

Напомена ветеринара:

Вакцинацију свиња са апликацијом ушне маркице у име власника животиња плаћа Агенција за аграрна плаћања.
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Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима и ставити 
факсимил − печат)

Име и презиме власника, односно 
држаоца животиње/животиња и 

својеручни потпис

Издаје: Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде

Печат 
Министарства

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање Признанице кажњиво је по Кривичном законику 

Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!

Признаница се може издати само за једну врсту животиња (једно или 
више грла једног власника)!

Сваку злоупотребу пријавити надлежној ветеринарској инспекцији.
Оригинал (плаве боје) издаје се власнику, копија браон боје доставља се 
у Агенцију за аграрна плаћања, а копија црне боје остаје у блоку ветери-

нарској организацији за евиденцију.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 15.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: mps@mps.vladars.net

Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив:
Адреса:
Телефон:
Факс: E-mail:
ЈИБ
Жиро рачун

На основу члана 51. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, подносим

ЗАХТЈЕВ 
ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Назив спроведене мјере Врста животиња Број вакцинисаних животиња Мјесец у којем је спроведена мјера

Вакцинација против болести: 2019.

Списак власника имања са бројем вакцинисаних животиња

Редни 
бр.

Број признанице за обављене мјере здравствене 
заштите животиња које финансира Агенција за 

аграрна плаћања
Власник имања 
(име и презиме)

Врста 
животиња

Укупно 
вакцинисано Напомена

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...

Напомена:

И З Ј А ВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 
приступ радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености Захтјева. Сагла-
сан сам да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена 
средства ненамјенски утрошена, или да су за исту мјеру поднесени захтјеви код Агенције за аграрна плаћања или да је штета финансирана 
из других извора.

Датум: ____/_____ 2019. године Печат овлашћене 
ветеринарске 
организације

Својеручни потпис овлашћеног ветеринара
(обавезно уписати име и презиме штампаним 

словима и ставити факсимил)Мјесто: _____________________________



 

32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 18 6.3.2019.

сан сам да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена 
средства ненамјенски утрошена или да су за исту мјеру поднесени захтјеви код Агенције за аграрна плаћања или да је штета финансирана 
из других извора.

QR CODE:.......................................................

Печат овлашћене 
ветеринарске 
организације

Датум: ____/_____ 2019. године
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима 
и ставити факсимил)Мјесто: _____________________________

Образац 16.
Образац признанице (формат: 240 mm · 210 mm)

                                                                                                                                   Серијски број: А-00001
Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

ПРИЗНАНИЦА
ЗА ОБАВЉЕНЕ МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА КОЈЕ ФИНАНСИРА АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Пода-
ци о 

власни-
ку или 
држао-
цу жи-
вотиње

Име и презиме или назив и број телефона Адреса власника, 
односно држаоца 

животиње

ЈМБ власника, држаоца или овлашћеног представника 
власника

П
од
ац
и 
о 
ж
ив
от
ињ

и/
ж
ив
от
ињ

ам
а

Мјесто тренут-
ног боравка 
животиње

Врста
Пол 
(М/
Ж)

Ста-
рост 

(кате-
го-
рија)

Раса
Број 
епру-
вете

Идентификациони број животиње (број микрочипа)
Поријекло

(ВУ– властити узгој, 
КУ – купио, УВ – 
увезао) – заокружи

ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ

Напомена: За сваку појединачну животињу уписати број микрочипа.

ПОДАЦИ О УКУПНО СПРОВЕДЕНИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ
(односи се на горенаведене животиње)

Извршено 
вађење крви и 
обиљежавање 
копитара

Укупно извађено 
крви и обиљежено 

копитара

Датум Врста заразне болести 
 ИНФЕКТИВНА АНЕМИЈА КОПИТАРА

Напомена вете-
ринара

Вађење крви са апликацијом микрочипа копитарима у име власника животиња плаћа Агенција за аграрна плаћања.

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

Својеручни потпис овлашћеног 
ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампа-
ним словима и ставити факсимил − 

печат)Име и презиме власника, односно држаоца 
животиње/животиња и својеручни потпис

Издаје: Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде 

Суви жиг

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање Признанице кажњиво је по Кривичном закону 
Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!
Признаница се може издати само за једну врсту животиња (једно или 
више грла једног власника)!
Сваку злоупотребу пријавити надлежној ветеринарској инспекцији.
Оригинал (жуте боје) издаје се власнику, копија браон боје доставља се у 
Агенцију за аграрна плаћања, копија плаве боје доставља се лабораторији, а 
копија црне боје остаје у блоку ветеринарској организацији за евиденцију.



6.3.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 18 33
Образац 17.

КОПИЈА 1 – АГЕНЦИЈИ ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА

Образац признанице (формат: 240 mm · 210 mm)

Серијски број:          А-00001
Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

П РИ З НАНИЦА
ЗА ОБАВЉЕНЕ МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА КОЈЕ ФИНАНСИРА АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Подаци о 
власнику 
или држа-
оцу живо-
тиње

Име и презиме или назив 
и број телефона

Адреса власника, 
односно држаоца 

животиње
ЈМБ власника, држаоца или овлашћеног представника 

власника

П
од
ац
и 
о 
ж
ив
от
ињ

и/
ж
ив
от
ињ

ам
а

Мјесто тренут-
ног боравка 
животиње

Врста
Пол 
(М/
Ж)

Ста-
рост 

(кате-
го-
рија)

Раса
Број 
епру-
вете

Идентификациони број животиње (број микрочипа)

Поријекло
(ВУ– властити 

узгој, КУ – купио, 
УВ – увезао) – за-

окружи
ВУ КУ УВ

ВУ КУ УВ

ВУ КУ УВ

ВУ КУ УВ

ВУ КУ УВ

ВУ КУ УВ

Напомена: За сваку појединачну животињу уписати број микрочипа.

ПОДАЦИ О УКУПНО СПРОВЕДЕНИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ
(односи се на горенаведене животиње)

Извршено 
вађење крви и 
обиљежавање 
копитара

Укупно извађено 
крви и обиљежено 

копитара

Датум Врста заразне болести 
 ИНФЕКТИВНА АНЕМИЈА КОПИТАРА

Напомена 
ветеринара

Вађење крви са апликацијом микрочипа копитарима у име власника животиња плаћа Агенција за аграрна плаћања.

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

Својеручни потпис овлашћеног 
ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штам-
паним словима и ставити факсимил − 

печат)Име и презиме власника, односно држаоца 
животиње/животиња и својеручни потпис

Издаје: Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде Суви жиг

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање Признанице кажњиво је по Кривичном закону 
Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!
Признаница се може издати само за једну врсту животиња (једно или 
више грла једног власника)!
Сваку злоупотребу пријавити надлежној ветеринарској инспекцији.
Оригинал (жуте боје) издаје се власнику, копија браон боје доставља 
се у Агенцију за аграрна плаћања, а копија плаве боје доставља се 
лабораторији, а копија црне боје остаје у блоку ветеринарској органи-
зацији за евиденцију.

Образац 18.

КОПИЈА 2 – ЛАБОРАТОРИЈА
                                                                                            

Образац признанице (формат: 240 mm · 210 mm)

Серијски број:         А-00001
Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:
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ПРИЗНАНИЦА 
ЗА ОБАВЉЕНЕ МЈЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА КОЈЕ ФИНАНСИРА АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Пода-
ци о 

власни-
ку или 
држао-
цу жи-
вотиње

Име и презиме или назив и број телефона
Адреса власника, 
односно држаоца 

животиње

ЈМБ власника, држаоца или овлашћеног представника 
власника

П
од
ац
и 
о 
ж
ив
от
ињ

и/
ж
ив
от
ињ

ам
а

Мјесто тренут-
ног боравка 
животиње

Врста
Пол 
(М / 
Ж)

Ста-
рост 

(кате-
го-
рија)

Раса
Број 
епру-
вете

Идентификациони број животиње (број микрочипа)
Поријекло

(ВУ– властити узгој, 
КУ – купио, УВ – 
увезао) – заокружи

ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ
ВУ КУ УВ

Напомена: За сваку појединачну животињу уписати број микрочипа.

ПОДАЦИ О УКУПНО СПРОВЕДЕНИМ МЈЕРАМА НА ИМАЊУ
(односи се на горенаведене животиње)

Извршено вађење 
крви и обиљежа-
вање копитара

Укупно извађено 
крви и обиљежено 

копитара

Датум Врста заразне болести 
 ИНФЕКТИВНА АНЕМИЈА КОПИТАРА

Напомена 
ветеринара

Вађење крви са апликацијом микрочипа копитарима у име власника животиња плаћа Агенција за аграрна плаћања.

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

Својеручни потпис овлашћеног 
ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штам-
паним словима и ставити факсимил − 

печат)Име и презиме власника, односно држаоца 
животиње/животиња и својеручни потпис

Издаје: Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде Суви жиг

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање Признанице кажњиво је по Кривичном закону 
Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!
Признаница се може издати само за једну врсту животиња (једно или 
више грла једног власника)!
Сваку злоупотребу пријавити надлежној ветеринарској инспекцији.
Оригинал (жуте боје) издаје се власнику, копија браон боје доставља се у 
Агенцију за аграрна плаћања, копија плаве боје доставља се лабораторији, а 
копија црне боје остаје у блоку ветеринарској организацији за евиденцију.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 19. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Овлашћена ветери-
нарска организација

Назив:
Адреса: 
Телефон: 
Факс:   E-mail:
ЈИБ
Жиро 
рачун
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На основу одредаба члана ______ Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села 

(“Службени гласник Републике Српске”, број ___/19), подносимо
ЗАХТЈЕВ 

ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Назив спроведене мјере Врста животиња Број животиња Мјесец у којем је спроведена мјера
Обиљежавање (микрочиповање) и вађење крви Коњ 2019. г.
Обиљежавање (микрочиповање) и вађење крви Магарац 2019. г.

Уз овај захтјев достављамо копије признанице (браон боје) о спроведеним мјерама обиљежавања и вађења крви код коња. 

Напомена: _______________________________________________________________________________________________________

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена. 

Број протокола: ________________

Печат овлашћене 
ветеринарске 
организације

Датум: _____/______ 2019. године
Потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима 
и ставити факсимил)Мјесто: _______________________

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 20. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Овлашћена вете-
ринарска органи-
зација

Назив:
Адреса: 
Телефон: 
Факс:   E-mail:
ЈИБ
Жиро 
рачун

На основу одредаба члана _______ Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села 
(“Службени гласник Републике Српске”, број ___/19), подносимо

ЗАХТЈЕВ
ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Назив спроведене мјере Врста животиња Број животиња Мјесец у којем је спроведена мјера
Лабораторијска дијагностика инфективне анемије 
копитара Коњ 2019. г.

Лабораторијска дијагностика инфективне анемије 
копитара Магарац 2019. г.

Уз овај захтјев достављамо (заокружити):
1. рачун,
2. фото-копије признаница о спроведеним мјерама обиљежавања и вађења крви код коња/магараца (копија признанице коју доставља-

ју ветеринарске организације за анализу крви),
3. резултате анализе – налазе.
Напомена: _______________________________________________________________________________________________________
Молимо вас да средства исплатите на наш жиро рачун наведен уз нашу адресу.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена. 

Број протокола: ________________

Печат овлашћене 
ветеринарске 
организације

Датум: _____/______ 2019. године
Потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима 
и ставити факсимил)Мјесто: _______________________
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Агенција за аграрна плаћања

Образац 21.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

                                  ИД: ________                                         УПУТНИЦА                       Број: ___________          Датум: ___________

Подносилац:                                           Назив:                                                         Општина:                                              Мјесто:
Лабораторија:                         Намјена:                          Поријекло:                                        Животиња:                                     Тип:

Ред-
ни 
бр. 
xxx

Број 
епру-
вете

Испитује 
се на бо-
лест

Који 
пут

Подаци о животињи Власник Имање Опис

ИД Име Пол Стар ИД ИД Напомена

Страна ____ од укупно страна ____.
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним 
словима и ставити факсимил – печат)

Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 23.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Јавна установа 
Ветеринарски ин-
ститут Републике 
Српске “Др Васо 
Бутозан”

Назив:
Адреса:
Телефон:
Факс:
ЈИБ
Жиро 
рачун

На основу одредаба члана ___ Правилника о условима и начину остваривања подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, број ___/19), подносимо

И З В Ј ЕШТА Ј
О СПРОВОДЕНИМ ТЕРЕНСКИМ ЕПИЗООТИОЛОШКИМ ИСПИТИВАЊИМА, ЕПИЗООТИОЛОШКИМ СТУДИЈАМА, ИЗРАЂЕ-
НИМ АНАЛИЗАМА РИЗИКА И ПРИЈЕДЛОЗИМА СПРЕЧАВАЊА, СУЗБИЈАЊА И ИСКОРЈЕЊИВАЊА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

ЖИВОТИЊА И ЗООНОЗА И СПЕЦИФИКАЦИЈИ ТРОШКОВА
Овај институт је у мјесецу ______________ 2019. године спровео активности према табели:

Врста активности
(теренско испитивање, епизоотиолошка сту-

дија, анализа ризика или приједлог спречавања, 
сузбијања и искорјењивања заразних болести 

животиња и зооноза)

Датум активности Насељено мјесто / општина Број и датум 
извјештаја / документа

Спецификација трошкова

Мјесто: М. П.
Датум: Потпис директора Института

(обавезно уписати име и презиме штампаним 
словима и ставити факсимил)



6.3.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 18 37

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 24.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Овлашћена вете-
ринарска органи-
зација

Назив:
Адреса:
Телефон:
Факс:
ЈИБ
Жиро 
рачун

На основу одредаба члана ___ Правилника о условима и начину остваривања подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, број ___/19), подносимо

З АХ Т Ј Е В
ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ХИТНУ ДОСТАВУ УЗОРАКА ДО ОВЛАШЋЕНЕ 

ВЕТЕРИНАРСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Датум доставе Насељено мјесто и општина из 
које су достављени узорци

Лабораторија до које су достављени 
узорци Број узорака Број  пређених 

километара

Укупан број  пређених километара:
Уз овај захтјев достављамо:
- копије Упутнице за хитну доставу узорака до овлашћене ветеринарске лабораторије,
- копије записника ветеринарског инспектора.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена. 

Мјесто: М. П.

Датум:
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима 
и ставити факсимил)

Република Српска
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 24а.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

УПУТНИЦА
ЗА ХИТНУ ДОСТАВУ УЗОРАКА ДО ОВЛАШЋЕНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ КОЈУ ФИНАНСИРА 

АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

Подаци о власнику 
или држаоцу жи-
вотиње*

Име и презиме или назив: Адреса власника, односно држаоца животиње:
Број личне карте власника, 
држаоца или овлашћеног 
представника власника
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П
од
ац
и 
о 
уз
ор
ци
ма

Мјесто узорковања:

Редни број 
узорка

Врста узорка (цијели леш, 
побачени плод, серум и 

сл.)
Врста 

животиње
Пол 

животиње
Идентификациона 
ознака животиње

Лабораторијска анализа 
која се захтијева

*Није примјењиво за животиње које нису имале власника, односно држаоца (нпр. дивљач, пси луталице и сл.).
ПОДАЦИ О УКУПНОМ БРОЈУ УЗОРАКА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ

Подаци о узорковању и 
достави

Мјесто 
узорковања Датум узорковања Број узорака

Лабораторија у коју 
се узорци доста-

вљају
Број пређених километара

Напомена ветеринара

Име и презиме власника, 
односно држаоца жи-
вотиње/животиња или 
овлашћеног ветеринар-
ског инспектора и своје-
ручни потпис

Име и презиме лица из овлашћене 
ветеринарске лабораторије које је 
преузело узорке, својеручни пот-
пис и печат лабораторије

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

Својеручни потпис овлашћеног 
ветеринара (обавезно уписати 
име и презиме штампаним 
словима и ставити факсимил – 
печат)

НАПОМЕНА:
Упутница се може издати само за једно или више грла једног власника!
Упутница се штампа у четири примјерка: власнику, овлашћеној ветеринарској лабораторији, Агенцији за аграрна плаћања и ветери-
нарској организацији за евиденцију.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25а.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И ПРOДАТО ВОЋЕ

Напомена: Овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: d.amulic@mps.
vladars.net.

Назив откупљивача/организатора откупа:
ЈИБ: Овлашћено лице:

Сједиште: Презиме и 
име:

Е-mail: ЈМБ:
Телефон: Телефон:

Редни 
бр. ЈИБ/ЈМБ Презиме и име 

произвођача Адреса Општина 
Врста 

откупљених 
производа 

Повр-
шина 
усјева/
засада 

(ha)

Количина 
откупље-
них про-
извода 

(kg)

Цијена 
(КМ)

Вриједност 
(КМ)

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
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6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.
15.
16.
17.
      Укупно:

Датум: 2019. године М. П. Потпис:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25б.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЋА – ВЛАСТИТА ПРОИЗВОДЊА
Напомена: Овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: d.amulic@mps.

vladars.net.

Назив произвођача:
ЈИБ Овлашћено лице:

Сједиште: Презиме и 
име:

Е-mail: ЈМБ:
Телефон: Телефон:

Редни 
бр.

 Врста 
производа

Произведена 
количина

(kg) 

Прерађена 
количина

(kg)

Интерни доку-
мент за прерађе-
не количине

(број)

Рачун за продате 
количине

(број)

Количина 
продатих 
производа

(kg)

Цијена 
(КМ)

Вриједност 
(КМ)

1.      
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
     Укупно:

Датум: 2019. године М. П. Потпис:
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25в.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНО И ПРOДАТО ПОВРЋЕ 

Напомена: Овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: d.amulic@mps.
vladars.net.

Назив откупљивача / организатора откупа:

ЈИБ: Овлашћено лице:

Сједиште: Презиме 
и име:

Е-mail: ЈМБ:

Телефон: Телефон:

Редни 
бр. ЈИБ/ЈМБ Презиме и име

произвођача Адреса Општина 
Врста от-
купљених 
производа 

Површина 
усјева/
засада

(ha)

Количина 
откупље-
них про-
извода

(kg)

Цијена
(КМ)

Вриједност
(КМ)

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.
15.
16.
17.
      Укупно:

Датум: 2019. године М. П. Потпис:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25г.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОВРЋА – ВЛАСТИТА ПРОИЗВОДЊА 
Напомена: Овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: d.amulic@mps.

vladars.net.

Назив произвођача:

ЈИБ: Овлашћено лице:

Сједиште: Презиме 
и име:

Е-mail: ЈМБ:

Телефон: Телефон:
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Редни 
бр.

Врста 
производа

Произведена 
количина

(kg) 

Прерађена 
количина

(kg)

Интерни документ за 
прерађене количине

(број)

Рачун за продате 
количине

(број)

Количина 
продатих 
производа

(kg)

Цијена 
(КМ)

Вријед-
ност 
(КМ)

1.      
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
     Укупно:

Датум:                                        2019. године М. П. Потпис:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 25д.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЕЉДЕ, ЉЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА

Ред-
ни
бр.

ЈМБ/ЈИБ Презиме и име Биљна врста Засијана повр-
шина (hа)

Количина 
продатог биља 

(kg)
Продајна цијена 

(КМ/kg)
Вриједност 

КМ

            
     
     
     
     
     

Укупно:

М. П.

Овлашћено лице
Датум:       2019. године

Потпис подносиоца захтјева:
(за правна лица обавезан је печат)

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Ова верзија Обрасца важи од 
28.9.2015. 

Образац 26. 

Редни бр. пријаве:

ЈМБ/ЈИБ
БПГ
Презиме и име / назив правног лица
Адреса пребивалишта / сједиште правног лица
Општина
Телефон
Назив банке
Број рачуна
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ЗАХТЈЕВ
за подстицај за производњу меркантилне пшенице у 2019. години

Ради остваривања права на регресирање репроматеријала за производњу меркантилне пшенице, под пуном материјалном и кривич-
ном одговорношћу пријављујем да сам у јесен 2018. године, на обрадивом земљишту, које је уписано као начин коришћења у Регистар 
пољопривредних газдинстава, засијао/-ла укупну површину под меркантилном пшеницом од:

(ha) Словима:                (хектара)
Напомена: минимална укупна сјетвена 
површина 1,5 ha

Уз Захтјев прилажем укупно: __________ (словима: __________________) фискалних рачуна (исјечака) као доказ о укупним утроше-
ним количинама репроматеријала:

Врста репроматеријала Утрошена количина у килограмима
Декларисано сјеме пшенице (kg)

Напомена: минимална сјетвена норма = 170 kg/ha

Датум 2 0 1 9. Потпис подносиоца Захтјева:
(за правна лица
обавезан је печат)

Потпис надлежног службеника који је запримио Захтјев: Захтјев није потребно овјеравати!

Напомена:  
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој 
сјетви 2018. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2.  Обрадиво земљиште чине катастарске културе:  ораница/њива,  башта/врт,  ливада,  воћњак, виноград.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 26а.

Редни бр. пријаве:

ЈМБ/ЈИБ
БПГ
Презиме и име / назив правног лица
Адреса пребивалишта / сједиште правног лица
Општина
Телефон
Назив банке
Број рачуна

ЗАХТЈЕВ
за подстицај за производњу меркантилне соје, уљане репице и сунцокрета у 2019. години

Ради остваривања права на регресирање репроматеријала за производњу меркантилне соје, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу пријављујем да сам у прољеће 2019. године, на обрадивом земљишту, које је уписано као начин коришћења у Регистар 
пољопривредних газдинстава, засијао/-ла укупну површину под меркантилном сојом од:

(ha) Словима:         хектара соје
(ha) Словима:         хектара уљане репице
(ha) Словима:              хектара сунцокрета

Уз Захтјев прилажем укупно: __________(словима:__________________) фискалних рачуна (исјечака) као доказ о укупним утроше-
ним количинама репроматеријала:

Врста репроматеријала Утрошена количина у килограмима
Декларисано сјеме соје (kg)
Декларисано сјеме уљане репице (kg)
Декларисано сјеме сунцокрета (kg)

Датум 2 0 1 9. Потпис подносиоца Захтјева:
(за правна лица
обавезан је печат)

Потпис надлежног службеника који је запримио Захтјев: Захтјев није потребно овјеравати!
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Напомена:  
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном сојом у прољећној 
сјетви 2019. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2. Обрадиво земљиште чине катастарске културе:  ораница/њива,  башта/врт,  ливада,  воћњак, виноград.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 27.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
Личне податке попуњава корисник

ЈМБ/ЈИБ Попуњава надлежни службеник 
општине/града

Презиме и име носиоца газдин-
ства/назив пословног субјекта

ИД ред. број:
Број Захтјева:
Датум издавања:     /     / 2019.Адреса 

Општина Потпис службеника:

Телефон
Фиксни __________________________

Мобилни

Датум 2 0 1 9 Печат општине/града

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ДИЗЕЛ-ГОРИВО ЗА ПРОЉЕЋНЕ И ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ 

Ради остваривања права на регрес за дизел-гориво употријебљено у пољопривредној производњи на земљишту за које је уписан 
начин коришћења у Регистар пољопривредних газдинстава, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, подносим Захтјев за 
остваривање права на регрес за дизел-гориво, које ћу употријебити за прољећне и јесење радове у 2019. години, од 30. марта до 15. но-
вембра 2019. године:

Количина дизел-горива Литара Регрес 
за дизел-гориво износи 0,60 КМ по литру 
за колико се умањује малопродајна цијена.

За све биљне културе (норма 100  l/ha) 
Укупно дизел-горива
Укупно словима:

литара.
Уз Захтјев за остваривање права на регрес за дизел-гориво, прилажем неовјерену копију личне карте, односно за пословне субјекте 

– неовјерену копију потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ) и фискалне рачуне – фискалне исјечке, који су на полеђини своје-
ручно потписани/овјерени.

Напомена: Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена. 

ПОПУЊАВА ОВЛАШЋЕНИ ПРОДАВАЦ:

Назив овлашћеног дистрибутера:
Назив и локација бензинске станице:

Име и презиме продавца:
Потпис продавца и печат:

Напомена: За кориснике – пословне субјекте, осим 
потписа, обавезна је овјера печатом. Потпис подносиоца Захтјева – корисника

____________________________________

(печат за кориснике пословне субјекте)

Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 29. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И ДОМАЋЕГ ХИБРИДА КУКУРУЗА

Ред-
ни 
бр.

ЈИБ 
Корисник 
новчаног 
подстицаја

Биљна 
врста Сорта

Кате-
гор. 
сјеме-
на

Произвед. 
натурално 
сјеме 
(kg)

До-
рађено 
сјеме
 (kg)

Про-
дато/
за-
сија-
но 

(kg)

Про-
дајна 
ције-
на 

(КМ/
kg)

Вријед-
ност 
(КМ)
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Агенција за аграрна плаћања

 

Образац 26б. 

Редни бр. Пријаве:

ЈМБ/ЈИБ
БПГ

Презиме и име / назив правног лица

Адреса пребивалишта / сједиште правног лица

Општина
Телефон
Назив банке
Број рачуна

ПРИЈАВА
сјетве меркантилне пшенице у јесен 2019. године

Ради остваривања права на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице, под пуном материјалном и кривичном одго-
ворношћу пријављујем да сам у јесен 2019. године, на обрадивом земљишту које је уписано као начин коришћења у Регистар пољопри-
вредних газдинстава, засијао/-ла укупну површину под меркантилном пшеницом од:

Редни
бр.

Локација парцеле
(Катастарска општина)

Број парцеле 
(основни/подброј)

Назив парцеле
(потес)

Површина под мерк. 
пшеницом (ha)

1) засију минимално 1,5 хектара меркантилне пшенице 
и пријаве дате површине као начин коришћења у РПГ-у,

2) примијене препоручене сјетвене нормативе од мини-
мално 170 килограма сјеменске пшенице по хектару.

(3) Право на подстицајна средства из става 1. овог чла-
на остварује се на основу захтјева, који се подноси Аген-
цији и уз који се прилажу:

1) малопродајни фискални рачун (фискални исјечак) за 
купљено сјеме, уз потписану и овјерену фактуру, која гласи 
на име подносиоца захтјева, са назначеним бројем предмет-
ног фискалног рачуна (БФ) за који је фактура издата, тако 
да се једна фактура односи искључиво на један фискални 
рачун, или

2) потписану и овјерену велепродајну фактуру на којој 
је назначено име подносиоца захтјева, или

3) за пословне субјекте који имају властиту производњу 
сјемена и који су уписани у Регистар произвођача сјемена 
доказ (интерни документ) о количинама властитог декла-
рисаног сјемена употријебљеног за сјетву - властиту про-
изводњу меркантилне пшенице. 

(4) Висина подстицајних средстава из става 1. овог чла-
на утврђује се у складу са Планом коришћења средстава за 
2020. годину. 

(5) Корисници подстицаја подносе Агенцији за аграр-
на плаћања Пријаву сјетвених површина засијаних мер-
кантилном пшеницом у јесењој сјетви 2019. године и 
Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за 
производњу меркантилне пшенице, сачињене на обрасци-
ма 26б. и 26ц, који се налазе у Прилогу овог правилника и 
чине његов саставни дио, најкасније до 31. јануара 2020. 
године.”.

Члан 4.
У члану 28. у ставу 2. ријечи: “50.000 КМ” замјењују се 

ријечима: “80.000 КМ”.
Послије става 11. додаје се нови став 12, који гласи:
“(12) Исплата регреса по основу обрачуна за количине 

горива преузете у периоду од 1. септембра до 30. октобра 

текуће године врши се по одредбама Правилника за наред-
ну годину.”.

Члан 5.
У члану 33. у ставу 4. послије ријечи: “по хектару” до-

дају се запета и ријечи: “осим за површине под уљаном ре-
пицом за које се висина подстицајних средстава утврђује у 
складу са Планом коришћења средстава за 2020. годину.”.

У ставу 6. ријечи: “31. октобра текуће године” замјењују 
се ријечима: “31. јануара 2020. године”.

Члан 6.
У члану 34. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Право на премију за произведене и продате уљари-

це: соју, уљану репицу, сунцокрет и бундеву голицу оства-
рују произвођачи који су остварили право на подстицај за 
производњу меркантилне соје и сунцокрета у 2019. години 
и произвођачи уљане репице и бундеве голице за повр-
шине од минимално 0,5 ha које су пријављене као начин 
коришћења пољопривредног земљишта у РПГ за остварен 
просјечан принос у складу са Спецификацијом број 3а. из 
Прилога овог правилника.”.

Члан 7.
У члану 54. у ставу 3. тачка 1) мијења се и гласи:
“1) спецификација трошкова превоза, канцеларијског 

материјала и других средстава и услуга неопходних за рад 
Ветеринарске епидемиолошке службе,”.

Члан 8.
У члану 67. у ставу 6. ријечи: “30. октобра” замјењују се 

ријечима: “20. септембра”.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-330-2385/19
6. септембра 2019. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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Укупна засијана површина под меркантилном пшеницом (ha):
Напомена: минимална укупна сјетвена површина 1,5 ha.

Датум
Потпис подносиоца захтјева:
(за правна лица обавезан је печат)

Потпис надлежног службеника који је запримио захтјев: Захтјев није потребно овјеравати!

Напомена:
1. Уколико подносилац захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој 
сјетви 2019. године према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2. Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 26ц. 

Редни бр. пријаве:

ЈМБ/ЈИБ

Презиме и име / назив правног лица

Адреса пребивалишта / сједиште правног лица

Општина

Телефон

Назив банке

Број рачуна

ЗАХТЈЕВ
- за подстицај за производњу меркантилне пшенице у 2020. години 

Ради остваривања права на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице, под пуном материјалном и кривичном одго-
ворношћу пријављујем да сам у јесен 2019. године на обрадивом земљишту које је уписано као начин коришћења у Регистар пољопри-
вредних газдинстава засијао/-ла укупну површину под меркантилном пшеницом од:

(ha) Словима: (ha)

Напомена: минимална укупна сјетвена површина 1,5 ha.

Уз Захтјев прилажем укупно: __________(словима:__________________) фискалних рачуна (исјечака) као доказ о укупним утрошеним 
количинама репроматеријала:

Врста репроматеријала Утрошена количина у килограмима
Декларисано сјеме пшенице (kg)
Напомена: минимална сјетвена норма = 170 kg/ha.

Датум
Потпис подносиоца Захтјева:
(за правна лица обавезан је печат)

Потпис надлежног службеника који је запримио Захтјев: Захтјев није потребно овјеравати!

Напомена:
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој 
сјетви 2018. године према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2. Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.
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Напомена:  
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном сојом у прољећној 
сјетви 2019. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2. Обрадиво земљиште чине катастарске културе:  ораница/њива,  башта/врт,  ливада,  воћњак, виноград.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 27.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
Личне податке попуњава корисник

ЈМБ/ЈИБ Попуњава надлежни службеник 
општине/града

Презиме и име носиоца газдин-
ства/назив пословног субјекта

ИД ред. број:
Број Захтјева:
Датум издавања:     /     / 2019.Адреса 

Општина Потпис службеника:

Телефон
Фиксни __________________________

Мобилни

Датум 2 0 1 9 Печат општине/града

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ДИЗЕЛ-ГОРИВО ЗА ПРОЉЕЋНЕ И ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ 

Ради остваривања права на регрес за дизел-гориво употријебљено у пољопривредној производњи на земљишту за које је уписан 
начин коришћења у Регистар пољопривредних газдинстава, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, подносим Захтјев за 
остваривање права на регрес за дизел-гориво, које ћу употријебити за прољећне и јесење радове у 2019. години, од 30. марта до 15. но-
вембра 2019. године:

Количина дизел-горива Литара Регрес 
за дизел-гориво износи 0,60 КМ по литру 
за колико се умањује малопродајна цијена.

За све биљне културе (норма 100  l/ha) 
Укупно дизел-горива
Укупно словима:

литара.
Уз Захтјев за остваривање права на регрес за дизел-гориво, прилажем неовјерену копију личне карте, односно за пословне субјекте 

– неовјерену копију потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ) и фискалне рачуне – фискалне исјечке, који су на полеђини своје-
ручно потписани/овјерени.

Напомена: Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени 
документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена. 

ПОПУЊАВА ОВЛАШЋЕНИ ПРОДАВАЦ:

Назив овлашћеног дистрибутера:
Назив и локација бензинске станице:

Име и презиме продавца:
Потпис продавца и печат:

Напомена: За кориснике – пословне субјекте, осим 
потписа, обавезна је овјера печатом. Потпис подносиоца Захтјева – корисника

____________________________________

(печат за кориснике пословне субјекте)

Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 29. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И ДОМАЋЕГ ХИБРИДА КУКУРУЗА

Ред-
ни 
бр.

ЈИБ 
Корисник 
новчаног 
подстицаја

Биљна 
врста Сорта

Кате-
гор. 
сјеме-
на

Произвед. 
натурално 
сјеме 
(kg)

До-
рађено 
сјеме
 (kg)

Про-
дато/
за-
сија-
но 

(kg)

Про-
дајна 
ције-
на 

(КМ/
kg)

Вријед-
ност 
(КМ)
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Укупно: 

М. П.
Потпис овлашћеног лица:

Датум: __________________ 2019. године

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 30.

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051/338-549, факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Спецификација обрачуна премије за расадничку производњу 
Напомена: Овај образац је обавезно попунити и доставити у електронској и писаној форми на мејл-адресу: aaprs@mps.vladars.net.

Редни бр. Број фактуре Датум фактуре Биљна врста Број произведених 
садница (ком.)

Број продатих 
садница (ком.)

Вриједност продатих 
садница
 (КМ)

1     
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8      
9      
10
11
12
13

УКУПНО:

М. П.
Потпис овлашћеног лица:

Датум: __________________ 2019. године

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 31.

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, телефон: 051/338-549,  факс: 051/338-422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА ДУВАН

Ред-
ни 
бр.

Име и пре-
зиме про-
извођача

ЈМБ/
ЈИБ 
про-

извођа-
ча

БПГ Адреса Општина Дуван 
– тип

Прија-
вљена 
површи-
на РПГ

Коли-
чина 
пре-
датог 
дувана 

(kg)

От-
купна 
цијена 
(КМ/
kg)

Вријед-
ност
(КМ)

Бројеви 
откупног 
блока / 
фактура

Број 
струка 
дувана

Број 
бала 
дувана

 
    
    
    
    

М. П.
Потпис:

Датум:                               2019. године
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 32.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ

ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ И ПРОДАТУ СОЈУ, УЉАНУ РЕПИЦУ И СУНЦОКРЕТ

Ред-
ни 
бр.

ЈМБ/ЈИБ за правна лица Корисник новчаног 
подстицаја

Биљна 
врста 

Засијана 
површина 

(hа)

Количина 
продатог 
биља 
(kg)

Продај-
на ције-
на (КМ/

kg)

Вриједност 
(КМ)

Датум: _____________________  М. П.  Овлашћено лице:
________________________

Потпис

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 34.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ

Назив задруге/удружења

Република Српска
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Агенција за аграрна плаћања
Образац 33.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
Ресор за пружање стручних услуга
Подручна јединица ____________

ЗАХТЈЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА АНАЛИЗУ КОНТРОЛЕ ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЈМБ
Презиме и име
Адреса 
Општина Назив општине: Назив катастар-

ске општине:
Назив катастарског среза:

Телефон

Датум 2 0 1 9.

Ред-
ни 
бр.

Број ПЛ/ЛН Број парцеле Површина 
за анализу

Претходна 
контрола * Разлог ** Претходни 

усјев/засад
Напоме-

на

*** Наред-
ни планира-
ни усјеви/
засади

Основни Подброј Основни Подброј (m2) Датум Гдје 1–5 1–4 Старост 
година 1–4

* Разлог вршења контроле плодности: 1. заснивање усјева / вишегодишњег засада, 2. симптоми поремећаја у развоју
усјева/засада, 3. умањен принос, 4. редовна контрола и 5. друго.

** Претходни усјев/засад или начин коришћења парцеле: 1. на парцели је воћњак, 2. на парцели је виноград, 3. на 
парцели је усјев, 4. остало.

*** Наредни усјев/засад или начин коришћења парцеле: 1. на парцели је планиран воћњак, 2. на парцели је планиран 
виноград, 3. на парцели је планиран усјев, 4. остало.

Подносилац Захтјева: _____________________
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Адреса 
Општина
Телефон

Датум 2 0 1 8.

ПОСЛОВНИ ПЛАН

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Назив 
Мјесто улагања
Опис планиране дјелатности
Правни облик организовања
Грана дјелатности
Намјена улагања
Циљ улагања
Потребна улагања
Извори средстава
Планирани број запослених
Ефекти улагања (економски и 
друштвени)

РАДНА БИОГРАФИЈА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ (ФИЗИЧКОГ ЛИЦА / ПРАВНОГ ЛИЦА)

ОПИС ПРОИЗВОДА/УСЛУГА 

Предности производа/услуга у односу на исте или сличне производе/услуге које су присутне на тржишту:

Могућност проширења асортимана у будућем периоду:

АНАЛИЗА КУПАЦА/КОРИСНИКА ПРОИЗВОДА/УСЛУГА

Редни бр. Постојећи и потенцијални корисници производа/услуга
1.
2.
3.
4.

НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦИЈЕНА ПРОИЗВОДА

ДИСТРИБУЦИЈА ПРОИЗВОДА ДО КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА (МЕТОДЕ ПРОДАЈЕ)

ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ (ЦИЉ, МЕТОДЕ ПРОМОЦИЈЕ, БУЏЕТ ПРОМОЦИЈЕ)
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ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Локација пословног објекта

Пословни простор
(заокружити)

1. Власништво
2. Закуп
3. Куповина

Површина пословног објекта

Опис пословног објекта

Опремљеност

Потребна адаптација

Напомена
ПОТРЕБНА ОПРЕМА

Редни бр. Опрема / техничке карактеристике Количина Вриједност
Обезбијеђеност

(+, -)
1.
2.
3.
4.

ФАЗЕ ПРОИЗВОДНОГ / УСЛУЖНОГ ПРОЦЕСА

СТРУКТУРА И КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОТРЕБНИХ РАДНИКА ПО РАДНИМ МЈЕСТИМА

Редни бр. Радно мјесто Степен стручне спреме Квалификација Број запослених

1.
2.
3.
4.

ПРЕДРАЧУНСКА ВРИЈЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПВИ)

Редни бр. Назив улагања Јединица мјере Количина Вриједност
Обезбијеђеност

(+, -)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Укупно
ПЛАН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА

Извори финансирања Обезбијеђена средства (у КМ) Необезбијеђена средства (у 
КМ) Укупно % учешћа

Сопствена средства
Кредити

Остали извори
Укупно

ПРОЦЈЕНА УКУПНИХ ГОДИШЊИХ ПРИХОДА

Редни бр. Назив улагања Јединица мјере Количина Јединична цијена у 
КМ Годишњи приход

1.
2.
3.
4.
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5.
6.

Укупно
ПРОЦЈЕНА УКУПНИХ ГОДИШЊИХ РАСХОДА

Редни бр. Назив расхода Јединица мјере Количина Јединична цијена у 
КМ Годишњи расход

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Укупно
ЕКОНОМСКА ОЦЈЕНА БИЗНИСА

БРУТО ДОБИТ (БД) = УКУПНИ ПРИХОДИ – УКУПНИ РАСХОДИ 

................................................................................................................

НЕТО ДОБИТ (НД) = БРУТО ДОБИТ – ПОРЕЗ НА ДОБИТ (10% од бруто добити) 

................................................................................................................

УКУПНИ ПРИХОДИ
КОЕФИЦИЈЕНТ ЕКОНОМИЧНОСТИ (КЕ) = ------------------------------- 

УКУПНИ РАСХОДИ 

................................................................................................................

НЕТО ДОБИТ
СТОПА АКУМУЛАТИВНОСТИ (СА) = --------------------------------- · 100

ПРЕДРАЧУНСКА ВРИЈЕДНОСТ 
ИНВЕСТИЦИЈА 

................................................................................................................

ПРЕДРАЧУНСКА ВРИЈЕДНОСТ 
ИНВЕСТИЦИЈА 

ВРИЈЕМЕ ВРАЋАЊА УЛАГАЊА (ВВУ) = ----------------------------------- · 100
(у годинама)                                                                  НЕТО ДОБИТ 

................................................................................................................

ЗАКЉУЧНА ОЦЈЕНА ПЛАНА

М. П.
Овлашћено лице

Потпис



6.3.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 18 49

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 35.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ИЗВЈЕШТАЈ 
О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ 

Кратак извјештај о реализацији:

Докази о намјенском утрошку средстава
(рачун, окончана ситуација, фискални рачун, извод или уплатница)

Редни бр. Број рачуна / окончана ситуација Износ (КМ) Доказ о уплати (ДА/НЕ)

Укупно:

М. П. Корисник / одговорно лице:

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 36.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ

Назив задруге/удружења

Адреса 

Општина

Телефон

Датум 2 0 1 9.

ПРОЈЕКАТ ПРИМИЈЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИМИЈЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА
Институција истраживач Институција савјетодавства Пољопривредно газдинство

Назив институције/субјекта
Правни облик организовања
Координатор пројекта испред ин-
ституције/субјекта
Одговорно лице испред институ-
ције/субјекта
Потпис
Вријеме, датум

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
Назив пројекта
Мјесто примјене
Кратак опис планираног истраживања
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Област истраживања
Циљ примијењеног истраживања
Потребна улагања
Извори средстава
Ефекти улагања (економски и 
друштвени)

РЕФЕРЕНЦЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ (НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА)

ОПИС ПРИМИЈЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

ИНОВАТИВНОСТ ПРИМИЈЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

ОЧЕКИВАНИ УТИЦАЈ ПРИМИЈЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА НА ПРОИЗВОДНИ РЕЗУЛТАТ

ОПИС МЕТОДОЛОГИЈЕ КОЈА ЋЕ СЕ ПРИМИЈЕНИТИ У ИСТРАЖИВАЊУ

ОБАВЕЗЕ ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

ФАЗЕ ПРОЦЕСА ИСТРАЖИВАЊА

ОПИС ТРОШКОВА ИСТРАЖИВАЊА

ПОТРЕБНА ОПРЕМА

Редни бр. Опрема / техничке карактеристике Количина Вриједност
Обезбијеђеност

(+, -)
1.
2.
3.
4.

ПРЕДРАЧУНСКА ВРИЈЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПВИ)

Редни бр. Назив улагања Јединица мјере Количина Вриједност
Обезбијеђеност

(+, -)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.

Укупно
ПЛАН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА

Извори финансирања Обезбијеђена средства (у КМ) Необезбијеђена средства (у 
КМ) Укупно % учешћа

Сопствена средства
Кредити

Остали извори
Укупно

ЗАКЉУЧНА ОЦЈЕНА ПЛАНА

М. П.
Овлашћено лице

Потпис

Спецификација број 1.
Спецификација општина брдско-планинског, планинског и медитеранско-планинског рејона у Републици Српској

I - БРДСКО-ПЛАНИНСКИ РЕЈОН II - ПЛАНИНСКИ РЕЈОН III - МЕДИТЕРАНСКО-ПЛАНИНСКИ  РЕЈОН
1. Крупа на Уни 1. Билећа 1. Источни Мостар
2. Челинац 2. Петровац 2. Требиње
3. Источна Илиџа 3. Чајниче 3. Берковићи
4. Источно Ново Сарајево 4. Фоча 4. Љубиње 
5. Оштра Лука 5. Гацко
6. Теслић 6. Ново Горажде
7. Власеница 7. Хан Пијесак
8. Котор Варош 8. Језеро
9. Бања Лука 9. Калиновик

10. Рибник
11. Купрес
12. Мркоњић Град
13. Невесиње
14. Пале
15. Рогатица
16. Рудо
17. Источни Стари Град
18. Кнежево
19. Соколац
20. Сребреница
21. Осмаци
22. Милићи
23. Шековићи
24. Шипово
25. Трново
26. Источни  Дрвар
27. Вишеград

Спецификација број 2.
Спецификација износа подстицајних средстава за спроведене мјере дијагностике нарочито опасних заразних болести животиња и 

зооноза у 2018. години и анализа млијека и производа од млијека 

1) болест лудих крава (БСЕ) за говеда из домаће производње 107,64 KM
2) бруцелоза 4 КМ
3) потврдни тест за бруцелозу – РВК 19,89 КМ
4) листериоза 30 КМ
5) болест квргаве коже 88,36 КМ
6) хламидиоза 17,55 КМ
7) кампилобактериоза 35,10 КМ
8) лептоспироза 24,50 КМ
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9) туберкулоза 29,25 КМ
10) ензоотска леукоза говеда 7,02 КМ
11) бјеснило 117 КМ
12) Аујецкијева болест 29,25 КМ
13) класична куга свиња 70,20 КМ
14) антракс 58,50 КМ
15) кју грозница 10,53 КМ
16) потврдни тест кју грознице – РВК 26,32 КМ
17) авијарна инфлуенца 100 КМ
18) салмонелоза 35,10 КМ
19) инфективни бовини ринотрахеитис – ИБР 10,80 КМ
20) инфективна анемија копитара – ИАК 23,40 КМ
21) говеђа вирусна дијереја – БВД 9,36 КМ
22) паратуберкулоза 9,36 КМ
23) америчка куга пчелињег легла 11,50 КМ
24) превентивно откривање америчке куге пчелињег легла 20 КМ
25) афричка куга свиња (детекција антитијела) 17,55 КМ
26) афричка куга свиња (детекција антигена – ЕЛИСА) 30,42 КМ
27) афричка куга свиња (ланчана реакција полимеразе) 70 КМ
28) афричка куга свиња (имунохистохемија) 70 KM
29) параинфлуенца говеда 14,04 КМ
30) грозница западног Нила 38,61 КМ
31) вирусни артритис коња 20 КМ
32) болест плавог језика 11,70 КМ
33) испитивање сировог млијека 9,36 КМ
34) микробиологија хране (три параметра и више параметара) 64,35 КМ
35) микробиологија хране (два параметра) 52,65 КМ
36) арсен у млијеку и производима од млијека 46,80 КМ
37) listeriа monocytogenes  у млијеку и производима од млијека 35,10 КМ
38) антибиотици у млијеку и производима од млијека 58,50 КМ
39) олово  у млијеку и производима од млијека 46,80 КМ
40) масти у млијеку и производима од млијека 11,70 КМ
41) израчунавање садржаја воде у безмасној сувој материји сира 5,85 КМ
42) израчунавање млијечне масти у сувој материји сира 5,85 КМ
43) вода и сува материја 17,55 КМ
44) протеини у млијеку и производима од млијека 35,10 КМ
45) слање узорака*(процедура LP15) 70,20 КМ
46) лактоза у млијеку и производима од млијека 46,80 КМ

Спецификација број 3.
Максимални прихватљиви принос по хектару за обрачун подстицаја (kg)

РЕДНИ БРОЈ ВРСТА МАКСИМАЛНИ ПРИХВАТЉИВИ ПРИНОС ПО ХЕКТАРУ (КГ)
ВОЋЕ

1 малина 35.000
2 купина 45.000
3 јабука 100.000
4 крушка 50.000
5 грожђе 20.000
6 шљива 60.000
7 бресква 40.000
8 јагода 50.000
9 вишња 40.000
10 нектарина 40.000
11 трешња 20.000

ПОВРЋЕ
12 краставац 100.000
13 паприка 70.000
14 парадајз 80.000
15 кромпир 80.000
16 црвени лук 60.000
17 мрква 60.000
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18 цвекла 40.000
19 бијели лук 15.000
20 купус 80.000
21 лубеница 80.000
22 диња 40.000
23 повртна тиква 40.000
24 мускатна тиква 40.000
25 патлиџан 40.000

ХЕЉДА И ЉЕКОБИЉЕ
26 хељда 3.500
27 камилица 4.500
28 невен 2.500
29 лаванда 6.000
30 жалфија 6.000
31 вријесак 6.000
32 тимијан 6.000
33 милодух 6.000
34 смиље 8.000
35 босиљак 3.000
36 нана 6.000
37 рузмарин 5.000
38 ловор 6.000
39 мускатна салвија 6.000
40 пчелиња љубица 6.000
41 шипурак 8.000
42 маслачак 3.500
43 коприва 15.000

ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ
44 дуван типа вирџинија 3.000
45 дуван типа берлеј 3.000
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Спецификација број 3а
Максимални прихватљиви принос по хектару за обрачун подстицаја (кг)

РЕДНИ БРОЈ ВРСТА МАКСИМАЛНИ ПРИХВАТЉИВИ ПРИНОС ПО ХЕКТАРУ (КГ)

1 соја 6.000

2 сунцокрет 4.500

3 уљана репица 4.500

4 бундева голица 60.000
Спецификација број 4

ГРУПЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА 
БОДОВАЊЕ

ПОЈЕДИНАЧНИ КРИТЕРИЈУМИ 
ЗА БОДОВАЊЕ

УКУПНО БОДОВА МАКСИМАЛНО 
БОДОВА

ПОЉОПРИВРЕДНИ 
КРИТЕРИЈУМИ (обрадиве 

пољопривредне површине, врста 
и број стоке)

Обрадиве пољопривредне 
површине

Максимално 100 бодова 
(50 бодова/ха)

300

Врста стоке - говеда све категорије Максимално 300 бодова 
(100 бодова/грлу)

Врста стоке - свиње све категорије Максимално 240 бодова 
(80 бодова/грлу)

Врста стоке - овце и козе све 
категорије

Максимално 240 бодова 
(60 бодова/грлу)

Живина Максимално 100 бодва 
(1 бод/кљуну)

УЧЕШЋЕ У РАТУ

Носилац и чланови 
пољопривредног газдинства су 

чланови породице погинулог борца
100

100

Носилац или члан 
пољопривредног газдинства је 

ратни војни инвалид
80

Носилац или члан пољопривредног 
газдинства је борац ВРС од I до VI 
категорије (I категорија 20 бодова; 
II и III категорија 15 бодова, IV и V 
категорија 10 бодова; VI категорија 

5 бодова)

5-20

ПРИПАДНОСТ ОДРЕЂЕНОЈ 
СОЦИЈАЛНОЈ КАТЕГОРИЈИ

Вишечлане породице
Максимално 100 бодова (20 

бодова по члану) 
20-100

200

Носилац и број чланова 
пољопривредног газдинства који 
се баве искључиво пољопривредом 

(немају стално запослење)

Максимално 100 бодова 
(20 бодова по члану)

Носилац пољопривредног 
газдинства је расељено лице 100

Носилац и чланови 
пољопривредног газдинства 
су чланови домаћинства који 

припадају категорији социјално 
угроженим

100

ОБРАЗОВАЊЕ

Носилац пољопривредног 
газдинства је високе стручне 

спреме агрономског, ветеринарског 
или технолошког смјера

100

100Носилац пољопривредног 
газдинства је средњег стручне 

спреме агрономског, ветеринарског 
или технолошког смјера

50

СТЕПЕН РАЗВИЈЕНОСТИ 
ОПШТИНЕ

Пољопривредно газдинство се 
налази на подручју изразито 

неразвијене и неразвијене општине
200

200
Пољопривредно газдинство 
се налази на подручју средње 

развијене општине
150

Пољопривредно газдинство се 
налази на подручју развијене 

општине
100

ГОДИНЕ СТАРОСТИ И ПОЛ 
НОСИОЦА ГАЗДИНСТВА

Носилац пољопривредног 
газдинства је лице млађе од 40 

година
100

100
Носилац пољопривредног 

газдинства је жена 100

Утврђивање висине одобрених средстава:
- до 100 бодова, висина новчаног износа је максимално до 1.000 КМ,
- од 101 до 200 бодова, висина новчаног износа је максимално до 2.000 КМ,
- од 201 до 300 бодова, висина новчаног износа је максимално до 3.000 КМ,
- од 301 до 500 бодова, висина новчаног износа је максимално до 4.000 КМ,
- преко 500 бодова, висина новчаног износа је максимално до 5.000 КМ.



6.3.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 18 53

Спецификација број 4.
Критеријуми за бодовање корисника у оквиру мјере за ванредне потребе и помоћи

ГРУПЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА 
БОДОВАЊЕ

ПОЈЕДИНАЧНИ КРИТЕРИЈУМИ 
ЗА БОДОВАЊЕ УКУПНО БОДОВА МАКСИМАЛНО 

БОДОВА

ПОЉОПРИВРЕДНИ КРИТЕРИЈУ-
МИ (обрадиве пољопривредне 
површине, врста и број стоке)

Обрадиве пољопривредне 
површине

Максимално 100 бодова 
(10 бодова/ха)

300

Врста стоке – музне краве Максимално 50 бодова 
(2 бода/музном грлу) 

Врста стоке – свиње –  све кате-
горије

Максимално 50 бодова 
(2 бода/грлу)

Врста стоке – овце – све категорије Максимално 50 бодова 
(2 бода/грлу)

Бројлери Максимално 50 бодва 
(0,5 бодова/грлу)

Пчеле Максимално 50 бодова 
(2 бода/друштву)

ПРАВО ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА 
У РАТУ

Носилац и чланови пољопривред-
ног газдинства су чланови породи-

це погинулог борца
100

200Носилац или члан пољопривредног 
газдинства је ратни војни инвалид 80

Носилац или члан пољопривредног 
газдинства је борац ВРС од I до VI 

категорије
5-20

ПРАВО ПО ОСНОВУ БОЛЕ-
СТИ НОСИОЦА ИЛИ ЧЛАНА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИН-

СТВА

Носилац или члан пољопривредног 
газдинства болује од тешке болести 100

100
Носилац или члан пољопривредног 
газдинства болује од тешке изље-

чиве болести
80

Носилац или члан пољопривредног 
газдинства болује од изљечиве 

болести
50

ПРАВО ПО ОСНОВУ ПРИПАД-
НОСТИ ОДРЕЂЕНОЈ СОЦИЈАЛ-

НОЈ КАТЕГОРИЈИ

Вишечлане породице (5 чланова 
и више)

Максимално 80 бодова
(10 бодова по члану)

50–80

300

 Носилац и број чланова пољопри-
вредног газдинства који се баве 

искључиво пољопривредом (немају 
стално запослење)

Максимално 80 бодова
(10 бодова по члану)

Носилац пољопривредног газдин-
ства је расељено лице 40

Носилац и чланови пољопри-
вредног газдинства су чланови 

домаћинства које припадају катего-
рији социјално угроженим

Максимално 100 бодова
(10 бодова по члану)

ПРАВО ПО ОСНОВУ СТЕПЕНА 
РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНЕ

Неразвијене општине 100
100Средње развијене општине 50

Развијене општине 30
Укупно: 1000

Утврђивање висине одобрених средстава:
- до 200 бодова, висина новчаног износа је максимално до 1.000 КМ,
- од 200 до 400 бодова, висина новчаног износа је максимално до 2.000 КМ,
- од 400 до 600 бодова, висина новчаног износа је максимално до 3.000 КМ,
- од 600 до 800 бодова, висина новчаног износа је максимално до 4.000 КМ,
- од 800 до 1000 бодова, висина новчаног износа је максимално до 5.000 КМ.



Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања Образац 37.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТОВНА ГРЛА 

Напомена: oвај образац обавезно попунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на е-mail адресу: aaprs.info@mps.vladars.net. 
Назив откупљивача:
ЈИБ: Овлашћено лице:
Сједиште: Презиме и име:
Е-mail: ЈМБ:
Телефон: Телефон:

Име и презиме / назив произвођача:
ЈМБ/ЈИБ:
Сједиште:
Е-mail:
Телефон:

Редни број Број ушне маркице грла Тежина грла Јединична цијена КМ/kg Датум откупа

УКУПНО:

М. П.
Потпис подносиоца захтјева:




