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- ɉɟɧɫɢɥɜɚɧɢʁɫɤɢ ʄɟɥɢʁɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ,
- Ɉɛɭɪɧɫɤɢ ʄɟɥɢʁɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ,
- ȿɧɝɥɟɫɤɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ,
- ɂɪɫɤɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ,
- Ɇɚɤɨɧɨɤɢʁɟɜ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢ ɢɥɢ ɠɟɧɟɜɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ,
- ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɬɜɨɪɢ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ,
- ɉɟɧɨɥɨɲɤɚ ɚɧɞɪɚɝɨɝɢʁɚ, ɩɨʁɚɦ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ,
- ȼɟɡɚ ɩɟɧɨɥɨɲɤɟ ɚɧɞɪɚɝɨɝɢʁɟ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚ,
- ɐɢʂ ɢ ɡɚɞɚɰɢ ɩɟɧɨɥɨɲɤɟ ɚɧɞɪɚɝɨɝɢʁɟ,
- Ɇɟɬɨɞɟ ɩɟɧɨɥɨɲɤɟ ɚɧɞɪɚɝɨɝɢʁɟ,
- Ɇɟɬɨɞɟ ɨɩɫɟɪɜɚɰɢʁɟ ɢɥɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ,
- Ɇɟɬɨɞɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ,
- Ɇɟɬɨɞɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
- Ɇɟɬɨɞɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɩɟɧɨɥɨɲɤɢɯ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ,
- ɉɪɢʁɟɦ ɨɫɭɻɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨ-ɩɨɩɪɚɜɧɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɞ ɩɪɢʁɟɦɧɨ-ɨɬɩɭɫɧɨɝ ɨɞʁɟʂɟʃɚ,
- Ɂɚɬɜɨɪɫɤɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ,
- ɍɦɢʁɟʄɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ,
- Ɋɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ,
- Ɍɢɦɫɤɢ ɪɚɞ,
- Ɏɚɤɬɨɪɢ ɬɪɟɬɦɚɧɚ,
- ɍɥɨɝɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɤɚɡɧɟɧɨ-ɩɨɩɪɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɬɪɟɬɦɚɧɚ
ɩɪɟɦɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɭ,
- Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ,
- Ɋɚɞ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ,
- ɋɚɦɨɭɱɟɲʄɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɬɪɟɬɦɚɧɚ,
- ɋɥɨɛɨɞɧɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ,
- Ɇɟɬɨɞɢɱɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɭ ɪɚɞɭ ɫɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɰɢɦɚ,
- Ɂɧɚɱɚʁ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɦɟɬɨɞɢɱɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ,
- ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɜʁɟɪɟʃɚ ɢ ɩɨɲɬɢɜɚʃɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
- ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ,
- ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɚɫɩɢɬɧɨɝ ɪɚɞɚ,
- ɉɪɢɧɰɢɩ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɜɚɫɩɢɬɧɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ,
- ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɜʁɟɫɧɨɝ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɬɪɟɬɦɚɧɚ,
- Ɇɟɬɨɞɟ ɜɚɫɩɢɬɧɨɝ ɪɚɞɚ,
- ȿɤɫɩɥɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɱɤɟ ɦɟɬɨɞɟ,
- ȼɚɫɩɢɬɧɨ-ɤɨɪɟɤɬɢɜɧɟ ɦɟɬɨɞɟ,
- Ɉɛɥɢɰɢ ɪɚɞɚ ɫɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɰɢɦɚ,
- ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɪɚɞ,
- Ƚɪɭɩɧɢ ɪɚɞ,
- Ⱦɟɩɪɢɜɚɰɢʁɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ,
- Ⱦɟɩɪɢɜɚɰɢʁɚ ɫɥɨɛɨɞɟ,
- Ⱦɟɩɪɢɜɚɰɢʁɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ,
- Ⱦɟɩɪɢɜɚɰɢʁɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ,
- Ⱦɟɩɪɢɜɚɰɢʁɚ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ,
- Ⱦɟɩɪɢɜɚɰɢʁɚ ɯɟɬɟɪɨɫɟɤɫɭɚɥɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ,
- Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɪɟɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ,
- Ʉɨɥɟɤɬɢɜ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ,
- Ɉɞɧɨɫ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ,
- ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ʁɟɡɝɪɚ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬɚ,
- Ɍɢɩɨɜɢ ɭɥɨɝɚ ɭ ɡɚɬɜɨɪɫɤɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ,
- Ʉɨɞɟɤɫ, ɠɚɪɝɨɧ ɢ ɨɫɭɻɟɧɢɱɤɨ ɦʃɟʃɟ,
- ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ ɡɚ ɨɬɩɭɲɬɚʃɟ - ɩɨɫɬɩɟɧɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ,
- ɍɡɪɨɰɢ ɢ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɪɟɰɢɞɢɜɢɡɦɚ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
- Ⱦɪ Ɇɢɥɚɧ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ, ɉɟɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1977,
- Ⱦɪ Ɂɥɚɬɤɨ ɇɢɤɨɥɢʄ, ɉɟɧɨɥɨɲɤɚ ɚɧɞɪɚɝɨɝɢʁɚ ɫɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɦ
ɩɪɟɜɚɫɩɢɬɚʃɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2005,
- Ⱦɪ Ɋɚʁɤɚ Ʉɭɩɱɟɜɢʄ-Ɇɥɚɻɟɧɨɜɢʄ, Ɉɫɧɨɜɢ ɩɟɧɨɥɨɝɢʁɟ, ɋɜʁɟɬɥɨɫɬ, ɋɚɪɚʁɟɜɨ, 1972,
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- Ⱦɪ Ɇɢɥɚɧ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ, Ʉɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1981.
ȭ) ɉɋɂɏɈɅɈȽɂȳȺ ɅɂɑɇɈɋɌɂ ɋȺ ɈɋɇɈȼɂɆȺ ɉɋɂɏɈɉȺɌɈɅɈȽɂȳȿ
Ƚɪɚɞɢɜɨ
1) ɉɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ:
- ɉɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ;
- ɉɨʁɚɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ;
- Ɍɟɨɪɢʁɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɛɢɨɥɨɲɤɚ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ);
- ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ;
- Ɍɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ;
- Ʉɚɪɚɤɬɟɪ;
- ɂɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɦʁɟɪɟʃɟ;
- Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ:
- Ɇɨɬɢɜɢ,
- ɋɬɚɜɨɜɢ,
- ɉɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
- Ʉɨɧɮɥɢɤɬɢ,
- Ɏɪɭɫɬɪɚɰɢʁɟ,
- Ɇɟɯɚɧɢɡɦɢ ɨɞɛɪɚɧɟ,
- ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ,
- Ɋɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ,
- ɉɪɨʁɟɤɰɢʁɚ,
- Ɇɚɲɬɚʃɟ,
- Ɋɚɡɜɨʁ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
- ɍɥɨɝɚ ɧɚɫʂɟɻɚ, ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
- ɍɠɚ ɢ ɲɢɪɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ ʃɟɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
2) Ɉɫɧɨɜɢ ɩɫɢɯɨɩɚɬɨɥɨɝɢʁɟ:
- Ɍɪɟɬɦɚɧ ɥɢɰɚ ɫɚ ɦɟɧɬɚɥɧɢɦ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢɦɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨ-ɩɨɩɪɚɜɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ,
- ȼɪɫɬɟ ɢ ɨɛɥɢɰɢ ɦɟɧɬɚɥɧɢɯ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ,
- ɉɨɪɟɦɟʄɚʁ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,
- ɒɢɡɨɮɪɟɧɢʁɚ,
- ɇɟɭɪɨɡɟ,
- Ȼɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ,
- ɂɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢ ɞɟɮɢɰɢɬ,
- ɋɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ ɢ ɫɚɦɨɩɨɜɪɟɻɢɜɚʃɟ,
- ɉɨɫɬɭɩɚʃɟ ɫ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɨɛɨʂɟɥɢɦ ɥɢɰɢɦɚ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
- ɉɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɇɢɤɨɥɚ Ɋɨɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
- Ɉɫɧɨɜɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɟ, ɇɢɤɨɥɚ Ɋɨɬ, Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɭʇɛɟɧɢɤɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1983,
- ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɚɬɨɥɨɝɢʁɚ, ɒɩɚɞɢʁɟɪ - ȹɢɧɢʄ ɂ., ɋɬɪɭɱɧɚ ɤʃɢɝɚ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1988.
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Hɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 8. ɫɬɚɜ 2. ɢ ɱɥɚɧɚ 11. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɭ ɢ ɭɫɦʁɟɪɚɜɚʃɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɫɟɥɚ (“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ”,
ɛɪ. 43/02 ɢ 106/09), ɱɥɚɧɚ 26. ɫɬɚɜ 2. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ (“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ”, ɛɪ. 70/06,
20/07, 86/07 ɢ 71/09) ɢ ɱɥɚɧɚ 76. ɫɬɚɜ 2. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ (“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ”, ɛɪɨʁ
115/18), ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɞ ɨ ɧ ɨ ɫ ɢ

ɉ ɊȺ ȼ ɂ Ʌ ɇ ɂ Ʉ
Ɉ ɂɁɆȳȿɇȺɆȺ ɂ Ⱦ
ȾɈɉɍɇAMA ɉɊȺȼɂɅɇɂɄȺ Ɉ
ɍɋɅɈȼɂɆȺ ɂ ɇȺɑɂɇɍ ɈɋɌȼȺɊɂȼȺȵȺ ɇɈȼɑȺɇɂɏ
ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ ɁȺ ɊȺɁȼɈȳ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ ɂ ɋȿɅȺ

ɑɥɚɧ 1.
ɍ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɫɟɥɚ (“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ”, ɛɪoj 18/19) ɭ ɱɥɚɧɭ 28.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

у ставу 5. у тачки 2) ријеч: “други” замјењује се ријечју:
“посљедњи”.
Члан 2.
У члану 33. у ставу 2. у тачки 2) ријечи: “сјеменских
зрна” замјењују се ријечју: “сјемена”.

“Члан 40а.
(1) Право на подстицајна средства за унапређивање високе технологије хемијске прераде кукуруза имају правна
лица која обављају дјелатност хемијске прераде кукуруза
за повећање степена прераде и стварање производа више
вриједности.
(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана исплаћују се на основу захтјева корисника са спецификацијом
трошкова, а на основу одлуке Владе.
(3) Корисник из става 1. овог члана остварује право
на подстицајна средства на основу Захтјева, који подноси
Агенцији и уз који прилаже сљедећу документацију:
1) спецификацију трошкова за текућу годину,
2) одлуку Владе из става 2. овог члана.
(4) Корисник новчаних подстицаја дужан је да достави
извјештај о утрошку одобрених средстава са приложеним
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рачунима и доказима о уплати на Обрасцу 35. из Прилога
овог правилника у року од 90 дана од дана уплате средстава
на рачун корисника.
(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна
средства за намјену из овог члана подноси се најкасније до
31. маја текуће године.”.

Члан 3.
У члану 38. у ставу 5. ријечи: “30. јуна” замјењују се
ријечима: “31. октобра”.
Члан 4.
Послије члана 40. додаје се нови члан 40а, који гласи:
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Члан 5.
У члану 43. став 7. брише се.
Члан 6.
У члану 47. у ставу 1. у тачки 2) послије ријечи: “хранилице” додају се ријечи: “појилишта, солила, узгајалишта,
прихватилишта и мрциништа”.
У ставу 1. у тачки 3) послије ријечи: “плашилице” додају се запета и ријечи: “опрема за праћење, тражење и
осматрање”.
Члан 7.
У члану 61. у ставу 2. Образац 33, који се налази у прилогу, замјењује се новим Обрасцем 33, који чини саставни
дио овог правилника.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.02.1-052-3923/19
24. априла 2019. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република Српска

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:

Телефон
Датум
Редни
бр.

Назив катастарске општине:

Назив катастарског среза:

2 0 1 9.
Број ПЛ/ЛН
Основни

Подброј

Број парцеле
Основни

Подброј

Површина
за анализу
(m2)

Претходна
контрола
Датум

Гдје

* Разлог
1–5

** Претходни
усјев/засад
1–4

Старост
година

Напомена

*** Наредни планирани усјеви/
засади
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: _____________________

