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На осно ву чла на 97. став 3. За ко на о шу ма ма (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 75/08), чла на 69. ст. 1.
и 2. и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10
и 86/10), ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при -
вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА И НА ЧИ НУ ЗА МЈЕ НЕ ШУ МА И 

ШУМ СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА У СВО ЈИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви и на чин за мје -
не шу ма и шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске
(у да љем тек сту: Ре пу бли ка).

Члан 2.

Да би се из вр ши ла за мје на шу ма и шум ског зе мљи шта
у сво ји ни Ре пу бли ке и шу ма и шум ског зе мљи шта у при -
ват ној сво ји ни, мо ра ју би ти ис пу ње ни сље де ћи усло ви:

а) да је шу ма или шум ско зе мљи ште у при ват ној сво ји -
ни ен кла ва или по лу ен кла ва у ком плек су шу ма у сво ји ни
Ре пу бли ке,

б) да се у ди је лу шу ме или шум ског зе мљи шта у сво ји -
ни Ре пу бли ке (ма ње изо ло ва не шу ме, ен кла ве или по лу ен -
кла ве) не мо же ор га ни зо ва ти ра ци о нал но га здо ва ње,

в) да шу ма или шум ско зе мљи ште ко је се тра жи у за -
мје ну не оме та ју одр жи во га здо ва ње шу ма ма, при лаз пу те -
ви ма и ри је ка ма,

г) да су шу ме или шум ско зе мљи ште у при ват ној сво ји -
ни по год ни за по шу мља ва ње или за из град њу шум ске ин -
фра струк ту ре и

д) да су шу ме или шум ско зе мљи ште ко ји су пред мет
за мје не исте или при бли жне тр жи шне ври јед но сти, а што
утвр ђу је над ле жни суд ски вје штак из пред мет не обла сти,
ко га ан га жу је под но си лац при је дло га.

Члан 3.

(1) По сту пак за за мје ну шу ма и шум ског зе мљи шта по -
кре ће се под но ше њем При је дло га за за мје ну шу ма и шум -
ског зе мљи шта (у да љем тек сту: При је длог).

(2) При је длог под но си вла сник шу ма и шум ског зе -
мљи шта у при ват ној сво ји ни или ко ри сник шу ма и шум -
ског зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке.

(3) При је длог се под но си Ми ни стар ству по љо при вре -
де, шу мар ства и во до при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар -
ство).

Члан 4.

(1) При је длог тре ба да са др жи основ не по дат ке о пар -
це ла ма ко је су пред мет за мје не (по вр ши на, ква ли тет на
кла са, ло ка ци ја, ка та стар ска че сти ца и ка та стар ска оп шти -
на).

(2) Уз При је длог се при ла жу:

а) до каз о вла сни штву,

б) по сје дов ни лист,

в) ко пи ја ка та стар ског пла на и

г) са гла сност вла сни ка шу ма или шум ског зе мљи шта у
при ват ној сво ји ни, уко ли ко је под но си лац При је дло га ко -
ри сник шу ма и шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке.

Члан 5.

(1) Ми ни стар ство раз ма тра При је длог и, уко ли ко по -
сто ји за ин те ре со ва ност за за мје ну, упу ћу је га ко ми си ји на
да ље по сту па ње и о то ме оба вје шта ва под но си о ца При је -
дло га.

(2) Уко ли ко Ми ни стар ство оци је ни да не ма ин те ре са за
за мје ну, од би ја При је длог и о то ме оба вје шта ва под но си о -
ца При је дло га.

Члан 6.

(1) За оба вља ње струч них по сло ва у ве зи са при ку пља -
њем до ку мен та ци је и во ђе њем по ступ ка за мје не шу ма и
шум ског зе мљи шта ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де (у да љем тек сту: ми ни стар) име ну је ко ми си ју.

(2) У по ступ ку из ста ва 1. овог чла на ко ми си ја:

а) утвр ђу је да ли је При је длог пот пун и уко ли ко ни је -
вра ћа га на до пу ну,

б) утвр ђу је ис пу ње ност усло ва из чла на 2. т. а) до г),

в) вр ши уви ђај на пар це ла ма ко је су пред мет за мје не,

г) во ди за пи сник при ли ком уви ђа ја на ли цу мје ста,

д) на кон уви ђа ја на ли цу мје ста из ра ђу је струч но ми -
шље ње о оправ да но сти, од но сно нео прав да но сти за мје не
пред мет не шу ме и шум ског зе мљи шта и

ђ) оба вља и дру ге рад ње нео п ход не у по ступ ку за мје не
шу ма и шум ског зе мљи шта.

Члан 7.

(1) Ми ни стар ство, на осно ву струч ног ми шље ња из
чла на 6. став 2. тач ка д) овог пра вил ни ка, из ра ђу је При је -
длог уго во ра о за мје ни шу ма и шум ског зе мљи шта.

(2) При је длог уго во ра из ста ва 1. овог чла на до ста вља
се Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да), ра ди
да ва ња са гла сно сти.

(3) По до би је ној са гла сно сти Вла де, ми ни стар и вла -
сник шу ме и шум ског зе мљи шта у при ват ној сво ји ни за -
кљу чу ју уго вор о за мје ни шу ма и шум ског зе мљи шта.

(4) При је за кљу че ња уго во ра из ста ва 1. овог чла на
Ми ни стар ство је ду жно да при ба ви ми шље ње Пра во бра -
ни ла штва Ре пу бли ке Срп ске о прав ној ва ља но сти уго во ра.

Члан 8.

(1) Све тро шко ве ко ји на ста ну у по ступ ку за мје не шу -
ма и шум ског зе мљи шта сно си под но си лац При је дло га.

(2) Тро шко ви из ста ва 1. овог чла на упла ћу ју се на ра -
чун јав них при хо да Ре пу бли ке.

Члан 9.

Над зор над из вр ше њем уго во ра о за мје ни шу ма и шум -
ског зе мљи шта вр ши Ми ни стар ство.

Члан 10.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о усло ви ма и на чи ну за мје не шу ма и шум ског
зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 47/09).

Члан 11.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12.06.332-815/11
19. октобра 2011. го ди не                   Ми ни стар,
Ба ња Лу ка                           Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.
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На осно ву чла на 107. став 2. тач ка њ) За ко на о шу ма ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 75/08) и чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10),
ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де
д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НА ЧИ НУ ПРИ КУ ПЉА ЊА, КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ЗА 
РАС ПО ДЈЕ ЛУ СРЕД СТА ВА И ПО СТУП КУ КО РИ ШЋЕ ЊА

СРЕД СТА ВА ПО СЕБ НИХ НА МЈЕ НА ЗА ШУ МЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се на чин при ку пља ња,
на мје на и кри те ри ју ми за рас по дје лу и по сту пак ко ри шће -
ња сред ста ва по себ них на мје на за шу ме.
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Члан 2.

Ра ди оства ри ва ња ду го роч них ци ље ва за сно ва них на
прин ци пи ма одр жи вог га здо ва ња шу ма ма, утвр ђе них у
Шу мар ском про гра му Ре пу бли ке Срп ске, Стра те ги ји ра -
зво ја шу мар ства и пла но ви ма га здо ва ња шу ма ма (Осно в)
пред ви ђа ју се фи нан сиј ска сред ства за за шти ту шу ма, по -
ли ти ку и пла ни ра ње, упра вља ње и га здо ва ње шу ма ма,
обје ди ња ва ње ка та стра шу ма и уна пре ђи ва ње шу ма, као
сред ства по себ них на мје на за шу ме.

Члан 3.

(1) Сред ства по себ них на мје на за шу ме при ку пља ју се
из сље де ћих из во ра:

а) на док на де за ко ри шће ње шу ма и шум ског зе мљи шта
у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: про ста ре -
про дук ци ја шу ма),

б) на док на де за оба вља ње по сло ва од оп штег ин те ре са
у шу ма ма у при ват ној сво ји ни (про ста ре про дук ци ја у при -
ват ним шу ма ма),

в) на док на де за уна пре ђи ва ње оп ште ко ри сних функ ци -
ја шу ма (у да љем тек сту: про ши ре на ре про дук ци ја шу ма),

г) на док на де за за куп шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре -
пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли ка) и на док на де
за из у зи ма ње зе мљи шта из шум ске про из вод ње,

д) сред ста ва оства ре них од у зи ма њем и про да јом не за -
ко ни то сте че не ко ри сти из шу ме и пред ме та ко ји ма је не за -
ко ни та рад ња учи ње на,

ђ) на пла ће них сред ста ва за ис кр че ну шу му у по ступ ку
про мје не на мје не шу ма и шум ског зе мљи шта,

е) на док на де за са ку пља ње оста лих шум ских про из во -
да и

ж) оста лих из во ра у скла ду са за ко ном.

(2) Сред ства по себ них на мје на за шу ме мо гу да се ко -
ри сте за на мје не утвр ђе не овим пра вил ни ком, ко је се ор га -
ни зу ју и спро во де на те ри то ри ји Ре пу бли ке.

Члан 4.

(1) Ко ри сник шу ма и шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре -
пу бли ке ду жан је да упла ћу је на док на ду за ко ри шће ње шу -
ма и шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке (про ста ре -
про дук ци ја шу ма) на ра чун јав них при хо да Ре пу бли ке, тро -
мје сеч но, до де се тог у мје се цу за прет ход на три мје се ца,
оства ре них про да јом шум ских дрв них сор ти ме на та, утвр -
ђе но по ци је на ма у шу ми на па њу по цје нов ни ку ко ри сни -
ка.

(2) На мјен ска сред ства из ста ва 1. овог чла на ко ри сте
се за:

а) из ра ду шум ско при вред них осно ва,

б) при пре му зе мљи шта за при род но под мла ђи ва ње,

в) по шу мља ва ње сад њом сад ни ца и сје твом сје ме на у
ви со ким шу ма ма са при род ном об но вом,

г) по пу ња ва ње кул ту ра на ста лих сад њом и сје твом сје -
ме на у ви со ким шу ма ма са при род ном об но вом,

д) ње гу кул ту ра (пра ше ње, око па ва ње, чи шће ње од ко -
ро ва и не по жељ них вр ста и пр ве про ре де) у ви со ким шу -
ма ма са при род ном об но вом,

ђ) ње гу при род ног под млат ка,

е) за шти ту шу ма,

ж) из град њу и одр жа ва ње шум ских са о бра ћај ни ца и
пра те ће ин фра струк ту ре,

з) одр жа ва ње ин фор ма ци о ног си сте ма у шу мар ству,

и) ус по ста вља ње и одр жа ва ње ка та стра шу ма и шум -
ског зе мљи шта,

ј) чу ва ње и одр жа ва ње гра нич них озна ка из ме ђу шу ма
у сво ји ни Ре пу бли ке и шу ма у при ват ној сво ји ни и

к) дру ге на мје не за уна пре ђи ва ње шу ма.

(3) Дио сред ста ва из ста ва 1. овог чла на до зна чава се
ко ри сни ку шу ма, на осно ву ње го вог ис ка за да из вр ше ни
ра до ви по вр сти од го ва ра ју ра до ви ма опи са ним у ста ву 2.

овог чла на и да су пред ви ђе ни про из вод но-фи нан сиј ским
пла ном ко ри сни ка шу ма за те ку ћу го ди ну, на ко ји је са гла -
сност да ло Ми ни стар ство.

(4) Ко ри сник шу ма и шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре -
пу бли ке ду жан је да са чи ни из вје штај о утро шку на мјен -
ских сред ства из ста ва 3. овог чла на и до ста ви га Ми ни -
стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де (у да -
љем тек сту: Ми ни стар ство).

(5) Пре о ста ли дио сред ста ва на ми је њен је за из ра ду и
над зор над из ра дом шум ско при вред них осно ва за шу ме у
сво ји ни Ре пу бли ке, а из нос ових сред ста ва об ра чу на ва се
на осно ву цје нов ни ка ра до ва за из ра ду шум ско при вред них
осно ва за шу ме у сво ји ни Ре пу бли ке ко ји до но си Ми ни -
стар ство.

(6) Уко ли ко Аген ци ја за шу ме не вр ши из ра ду и над зор
над из ра дом шум ско при вред них осно ва за шу ме у сво ји ни
Ре пу бли ке, Ми ни стар ство их по вје ра ва из во ђа чу по сред -
ством јав ног кон кур са (у да љем тек сту: Кон курс), ко ји се
спро во ди по про це ду ри јав них на бав ки.

(7) Ми ни стар ство по сред ством Аген ци је за шу ме вр ши
кон тро лу утро шка на мјен ских сред ства из ста ва 1. овог
чла на са пре гле дом из вр ше них ра до ва из ста ва 2. овог чла -
на.

Члан 5.

(1) На док на ду за оба вља ње по сло ва од оп штег ин те ре -
са у шу ма ма у при ват ној сво ји ни (про ста ре про дук ци ја у
при ват ним шу ма ма) упла ћу ју вла сни ци при ват них шу ма
при ли ком из да ва ња от прем ног ис ка за на ра чун јав них при -
хо да Ре пу бли ке.

(2) На мјен ска сред ства из ста ва 1. овог чла на ко ри сте
се за:

а) оба вља ње струч но-тех нич ких по сло ва у при ват ним
шу ма ма,

б) из ра ду шум ско при вред них осно ва,

в) при пре му зе мљи шта за при род но под мла ђи ва ње,

г) по шу мља ва ње,

д) по пу ња ва ње но во по диг ну тих шум ских кул ту ра,

ђ) ње гу шум ских кул ту ра и шум ских са сто ји на,

е) за шти ту шу ма од биљ них бо ле сти, ште то чи на и по -
жа ра,

ж) из град њу и одр жа ва ње ин фра струк тур них обје ка та и

з) дру ге на мје не за уна пре ђи ва ње шу ма.

(3) За оба вља ње струч но-тех нич ких по сло ва у шу ма ма
у при ват ној сво ји ни од укуп но при ку пље них сред ста ва из
ста ва 1. овог чла на 80% до зна чава се ко ри сни ку шу ма као
из вр ши о цу струч но-тех нич ких по сло ва по осно ву уго во ра
о оба вља њу струч но-тех нич ких по сло ва у га здо ва њу при -
ват ним шу ма ма, а на осно ву ње го вог ис ка за да из вр ше ни
ра до ви по вр сти и оби му од го ва ра ју ра до ви ма опи са ним у
ста ву 2. тач ка а) овог чла на и да су пред ви ђе ни шум ско при -
вред ним осно вом за при ват не шу ме, на ко ју је са гла сност
да ло Ми ни стар ство.

(4) Пре о ста ли дио сред ста ва на ми је њен је за по сло ве
из ста ва 2. овог чла на од т. б) до з), а рас по ре ђу ју се по -
сред ством Кон кур са, ко ји се ор га ни зу је и спро во ди на те -
ри то ри ји Ре пу бли ке.

(5) Ми ни стар ство рас пи су је Кон курс јед ном у ка лен -
дар ској го ди ни.

Члан 6.

(1) На док на ду за уна пре ђи ва ње оп ште ко ри сних функ -
ци ја шу ма (про ши ре на ре про дук ци ја) упла ћу ју сва прав на
ли ца ко ја сво ју дје лат ност оба вља ју на те ри то ри ји Ре пу -
бли ке, као и по слов не је ди ни це или ди је ло ви прав них ли -
ца чи је је сје ди ште ван Ре пу бли ке, и то по лу го ди шње и по
за вр шном ра чу ну.

(2) На мјен ска сред ства из ста ва 1. овог чла на ко ри сте
се за:

а) из ра ду Шу мар ског про гра ма Ре пу бли ке Срп ске,
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б) из ра ду Стра те ги је раз во ја шу мар ства Ре пу бли ке
Срп ске,

в) из ра ду ду го роч ног про гра ма га здо ва ња под руч јем
кр ша,

г) фи нан си ра ње Са вје та за шу мар ство,

д) фи нан си ра ње утвр ђи ва ња гра ни ца шу ма и шум ског
зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке,

ђ) из ра ду и спро во ђе ње ин вен ту ре шу ма на ве ли ким
по вр ши на ма,

е) ре а ли за ци ју про је ка та уна пре ђи ва ња шу ма без об зи -
ра на об лик сво ји не шу ма и шум ског зе мљи шта,

ж) уна пре ђи ва ње про из вод ње шум ског ре про дук тив ног
ма те ри ја ла,

з) оба вља ње шум ско у згој них ра до ва у ви со ким де гра -
ди ра ним шу ма ма, из да нач ким шу ма ма, го ле ти ма и кр шу,

и) спро во ђе ње за шти те шу ма у ван ред ним окол но сти -
ма,

ј) по пу ња ва ње, ње гу и пр ве про ре де у кул ту ра ма по диг -
ну тим из сред ста ва про ши ре не ре про дук ци је шу ма,

к) из два ја ње но вих и уна пре ђи ва ње ста ња по сто је ћих
сје мен ских обје ка та,

л) очу ва ње и уна пре ђи ва ње и усмје ре но ко ри шће ње би -
о ди вер зи те та шум ских еко си сте ма,

љ) из два ја ње кон зер ва ци је и очу ва ње за шти ће них под -
руч ја,

м) на уч но и стра жи вач ки рад и обра зо ва ње у обла сти
шу мар ства,

н) из град њу и одр жа ва ње шум ских са о бра ћај ни ца у ви -
со ким де гра ди ра ним и из да нач ким шу ма ма, го ле ти ма и кр -
шу,

њ) по др шку га здо ва њу шу ма ма и шум ским зе мљи штем
на под руч ју кр ша и

о) дру ге на мје не за уна пре ђи ва ње шу ма.

(3) Ми ни стар ство утвр ђу је при о ри те те за до дје лу сред -
ста ва за ра до ве и ак тив но сти у окви ру на мјен ских сред ста -
ва про ши ре не ре про дук ци је шу ма из ста ва 2. овог пра вил -
ни ка.

(4) У скла ду са при о ри те ти ма утвр ђе ним у ста ву 1.
овог чла на, Ми ни стар ство рас пи су је Кон курс за до дје лу
сред ста ва.

Члан 7.

(1) На мјен ска сред ства за на док на ду за за куп шум ског
зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке и на док на де за из у зи ма ње
зе мљи шта из шум ске про из вод ње, ис кр че ну шу му и сред -
ства од не за ко ни то сте че не ко ри сти из шу ме ко ри сти ће се
за ку по ви ну зе мљи шта и по ди за ње но вих шу ма у сво ји ни
Ре пу бли ке и за ин тер вен ци је у ван ред ним си ту а ци ја ма.

(2) По сту пак за ку по ви ну шум ског зе мљи шта сред -
стви ма оства ре ним из ста ва 1. овог чла на и чла на 9. став 1.
овог пра вил ни ка спро во ди Ми ни стар ство.

(3) Ми ни стар ство рас пи су је Кон курс за при ку пља ње
по ну да за ку по ви ну зе мљи шта по по тре би.

(4) Ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре -
де (у да љем тек сту: ми ни стар) име ну је ко ми си ју са ста вље -
ну од три чла на из Ми ни стар ства, са за дат ком да при ку пља
по ну де, са чи ња ва ли сту по ну ђа ча са по ну ђе ном ци је ном и
фор ми ра при је длог за ку по ви ну шум ског зе мљи шта ко ји
са др жи по дат ке о по ли тич кој оп шти ни, шум ско при вред -
ном под руч ју, ка та стар ској оп шти ни и ка та стар ским че сти -
ца ма на ко ји ма се на ла зи зе мљи ште ко је је по ну ђе но на
про да ју.

(5) Ко ми си ја са чи ња ва из вје штај о спро ве де ном Кон -
кур су са при је дло гом за ку по ви ну шум ског зе мљи шта ко ји
до ста вља ми ни стру.

(6) На осно ву при је дло га ко ми си је, ми ни стар за кљу чу -
је ку по про дај ни уго вор, а укњи жбу ку пље ног зе мљи шта
спро во ди Ми ни стар ство.

Члан 8.

(1) На док на да за са ку пља ње оста лих шум ских про -
изво да ко ри сти ће се за ре ви та ли за ци ју оста лих шум ских
про из во да.

(2) Ми ни стар ство рас пи су је Кон курс јед ном у ка лен -
дар ској го ди ни.

Члан 9.

(1) Од укуп но оства ре них сред ста ва по себ них на мје на
за шу ме, пре ма Од лу ци Вла де Ре пу бли ке о да ва њу са гла -
сно сти на план утро шка сред ста ва, 5% се ре зер ви ше за не -
пла ни ра не мје ре за шти те.

(2) Сред ства ре зер ви са на за не пла ни ра не мје ре за шти -
те тро ше се за са ни ра ње по сље ди ца при род них ка та стро фа
ши рих раз мје ра, као што су ве ли ки шум ски по жа ри, ма сов -
не вје тро и зва ле, сње го ло ми и ле до ло ми, гра да ци је ин се ка -
та и слич но.

(3) Не у тро ше на сред ства из ста ва 1. овог чла на ко ри -
сти ће се за ку по ви ну шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре пу -
бли ке.

(4) Рје ше ње о утро шку ових сред ста ва до но си ми ни -
стар.

Члан 10.

(1) Сред стви ма по себ них на мје на за шу ме упра вља
Ми ни стар ство, уз струч ну по моћ Аген ци је за шу ме, сра -
змјер но удје лу у по вр ши ни шу ма у сво ји ни Ре пу бли ке и
шу ма у при ват ној сво ји ни, осим сред ста ва по себ них на мје -
на за шу ме из чла на 89. став 3. За ко на о шу ма ма ко јим
упра вља оп шти на или град.

(2) Ми ни стар ство рас пи су је Кон курс јед ном у ка лен -
дар ској го ди ни.

(3) Ако се на осно ву при хва ће них про гра ма и про је ка -
та не ис ко ри сте сва фи нан сиј ска сред ства, Ми ни стар ство
ће за исту на мје ну об ја ви ти но ви Кон курс у ис тој ка лен -
дар ској го ди ни са мо гућ но шћу пре у смје ра ва ња сред ста ва
из ме ђу при о ри те та из чла на 6. став 3. овог пра вил ни ка.

(4) Кон курс из ста ва 2. овог чла на спро во ди се у исто
ври је ме ка да и кон кур си из чла на 4. став 5, чла на 5. став 4,
чла на 6. став 4. и чла на 8. став 2. овог пра вил ни ка.

Члан 11.

Кон курс из чла на 10. овог пра вил ни ка са др жи:

а) пред мет Кон кур са,

б) на мје ну и уку пан из нос фи нан сиј ских сред ста ва ко -
ја се до дје љу ју,

в) усло ве за уче ство ва ње на Кон кур су,

г) спи сак по треб не до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз
при ја ву,

д) кри те ри ју ме за ран ги ра ње ко ри сни ка сред ста ва,

ђ) на чин, мје сто и ври је ме под но ше ња при ја ве,

е) на чин, мје сто и ври је ме отва ра ња при ја ва,

ж) на чин раз ма тра ња при ја ва,

з) оба ве зе бу ду ћих ко ри сни ка сред ста ва,

и) на по ме ну о ста ту су не пот пу них и не бла го вре ме них
при ја ва уче сни ка Кон кур са и

ј) при јав ни обра зац.

Члан 12.

Пра во под но ше ња при ја ве на Кон курс има ју сље де ћи
су бјек ти:

а) при вред на дру штва, дру га прав на ли ца и пред у зет -
ни ци ре ги стро ва ни на те ри то ри ји Ре пу бли ке за оба вља ње
дје лат но сти, од но сно ра до ва и ак тив но сти на ве де них у чл.
5. и 6. овог пра вил ни ка,

б) удру же ња гра ђа на ре ги стро ва на на те ри то ри ји Ре пу -
бли ке за оба вља ње дје лат но сти, од но сно ра до ва и ак тив но -
сти из чла на 6. овог пра вил ни ка,
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в) фи зич ка ли ца ко ја су вла сни ци шу ме и шум ског зе -
мљи шта на те ри то ри ји Ре пу бли ке, а ни су чла но ви удру же -
ња гра ђа на из тач ке б) овог чла на,

г) пра во уче ство ва ња на Кон кур су не ма ју су бјек ти ко ји
ни су ре а ли зо ва ли про је кат и оправ да ли сред ства по уго во -
ру о ко ри шће њу сред ста ва по себ них на мје на за шу ме у
прет ход ној го ди ни.

Члан 13.

(1) За уче ство ва ње на Кон кур су су бјек ти из чла на 12.
овог пра вил ни ка до ста вља ју при ја ве Ми ни стар ству, на
обра  сцима 1. и 2., ко ји се на ла зе у При ло гу и чи не са став -
ни дио овог пра вил ни ка.

(2) Уз при ја ву на Кон курс при ла же се сље де ћа до ку -
мен та ци ја:

а) при је длог про јек та за фи нан си ра ње ко ји тре ба да са -
др жи:

1) опис про јек та (кра ћи опис про јек та, све о бу хват ни
циљ про јек та, по је ди нач ни ци ље ви про јек та, вре мен ски
оквир, оправ да ност ула га ња, оче ки ва ни ис хо ди и ре зул та -
ти),

2) вр сту и обим ра до ва,

3) тро шко ве ра до ва по је ди ни ци мје ре,

4) тро шко ве по фа за ма ре а ли за ци је про јек та уко ли ко је
ри јеч о про јек ту ко ји се ре а ли зу је по фа за ма (ко ли ко тра је
сва ка фа за и ко је фи нан си ра не ак тив но сти ула зе у сва ку
фа зу про јек та са да ту мом по чет ка, укуп но тра ја ње сва ке
фа зе про јек та),

5) ро ко ве за вр шет ка про јек та;

б) овје ре на ко пи ја рје ше ња о упи су у суд ски ре ги стар
или ре ги стар над ле жног оп штин ског ор га на;

в) овје ре на ко пи ја рје ше ња о ре ги стра ци ји код По ре ске
упра ве Ре пу бли ке (ЈИБ);

г) овје ре на фо то ко пи ја би лан са успје ха и би лан са ста -
ња по за вр шном ра чу ну за го ди ну ко ја прет хо ди го ди ни у
ко јој се рас пи су је Кон курс су бје ка та из чла на 12. т. а) и б)
овог пра вил ни ка;

д) до каз о из ми ре ним по ре ским оба ве за ма и до при но -
си ма у прет ход ној го ди ни су бје ка та из чла на 12. т. а) и б)
овог пра вил ни ка и по твр да над ле жног ор га на да ни су у
сте ча ју или ли кви да ци ји;

ђ) по твр да бан ке о отво ре ном ра чу ну и

е) из ја ва о не по сто ја њу су ко ба ин те ре са.

Члан 14.

(1) Су бјек ти из чла на 12. овог пра вил ни ка мо гу се при -
ја ви ти на Кон курс са јед ним или са ви ше раз ли чи тих про -
је ка та из чла на 6. став 2. и чла на 8. овог пра вил ни ка.

(2) Про јек ти ко ји се ре а ли зу ју у фа за ма и ко ји тра ју и
на кон ис те ка те ку ће го ди не у ко јој је рас пи сан Кон курс мо -
гу да бу ду при ја вље ни на на ред ни кон курс за фи нан си ра ње
пре о ста лих фа за про јек та уко ли ко су ко ри сни ци ис пу ни ли
оба ве зе про ис те кле из уго во ра о ко ри шће њу сред ста ва по -
себ них на мје на за шу ме са ко ри сни ци ма сред ста ва из чла -
на 18. став 5. овог пра вил ни ка.

Члан 15.

(1) Кон курс се об ја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске” и на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства и
отво рен је за под но ше ње при ја ва 15 да на од да на ње го вог
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(2) При ја ва на Кон курс, са пра те ћом до ку мен та ци јом,
под но си се лич но или пу тем по ште у штам па ном об ли ку
на адре су ко ја је на зна че на у Кон кур су.

Члан 16.

(1) При ја ве на Кон курс оцје њу ју се пре ма кри те ри ју ми -
ма про пи са ним овим пра вил ни ком и Кон кур сом.

(2) Кри те ри ју ми за из бор про је ка та са мо гу ћим бро јем
бо до ва су:

Број                     Опис -                                         Мо гу ћи
крите-         На зив кри те ри ју ма                           број бо до ва
ријума минималан   максималан

1. усклађеност пројекта са утврђеним 
приоритетима 15 25

2. припремљеност пројекта за који је 
расписан Конкурс (припремљеност 
стручне и техничке документације 
према нормама и стандардима у 
шумарству, квалитет понуђеног рјешења) 15 25

3. допринос пројекта примјени Стратегије 
развоја шумарства Републике Српске 10 20

4. усклађеност пројекта са шумско-
привредним основом 10 20

5. утицај пројекта на општекорисне 
функције шума 5 10

Укупно 55 100

Члан 17.

(1) Ра ди при пре ме и об ра де при ја ва и из бо ра про је ка та,
ми ни стар име ну је Ко ми си ју за из бор про је ка та из ре да за -
по сле них у Ми ни стар ству, ко ја има три чла на.

(2) Ко ми си ја до но си По слов ник о ра ду.

(3) Ко ми си ја у свој рад мо же укљу чи ти и дру ге струч -
не са рад ни ке, али они не уче ству ју у пред ла га њу рас по дје -
ле из но са фи нан сиј ске по др шке.

(4) Ман дат чла но ва Ко ми си је за из бор тра је је дан кон -
курс ни пе ри од.

Члан 18.

(1) Ко ми си ја пре гле да до ста вље не при ја ве у ро ку ко ји
је про пи сан Кон кур сом.

(2) Чла но ви Ко ми си је пот пи су ју за пи сник, ко ји са др -
жи: ври је ме и мје сто отва ра ња при ја ва, пред мет Кон кур са,
име на при сут них чла но ва Ко ми си је, на зив под но си о ца
при ја ва, кон ста та ци ју у ве зи са ком плет но шћу, ис прав но -
шћу и ис пу ња ва њем кон курс них за хтје ва до спје лих при ја -
ва, као и спи сак уче сни ка ко ји ни су до ста ви ли ком плет ну
и ис прав ну при ја ву или не ис пу ња ва ју кон курс не за хтје ве.

(3) Ко ми си ја за из бор про је ка та, на кон об ра де при ја ва,
вр ши бо до ва ње про је ка та у скла ду са чла ном 16. овог пра -
вил ни ка и из ра ђу је из вје штај о спро ве де ном Кон кур су са
при је дло гом иза бра них про је ка та и но ми нал ним из но си ма
по по је ди ном про јек ту ко ји до ста вља ми ни стру.

(4) У слу ча ју истог укуп ног бро ја бо до ва, пред ност у
до дје ли сред ста ва ће има ти про јек ти оних су бје ка та ко ји у
прет ход ном пе ри о ду ни су би ли ко ри сни ци сред ста ва по -
себ них на мје на за шу ме.

(5) На осно ву при је дло га Ко ми си је, ми ни стар до но си
рје ше ње о из бо ру про је ка та и одо бре ним сред стви ма ко је
је ко нач но, а на осно ву ко јег Ми ни стар ство за кљу чу је Уго -
вор о ко ри шће њу сред ста ва по себ них на мје на за шу ме са
ко ри сни ци ма сред ста ва (у да љем тек сту: Уго вор).

(6) Сред ства из ста ва 5. овог чла на су бес по врат на, уко -
ли ко се ко ри сте у скла ду са Уго во ром.

Члан 19.

(1) Уго вор са др жи: уго вор не стра не, обим и вр сту ра до -
ва, на зив и ло ка ци ју мје ста из во ђе ња ра до ва, из нос одо бре -
них сред ста ва по по је ди ним вр ста ма ра до ва и уку пан
износ одо бре них сред ста ва, усло ве и на чин ко ри шће ња
сред ста ва, ро ко ве за из во ђе ње ра до ва по про јек ту са ро ко -
ви ма при је ма из вр ше них ра до ва, ро ко ве из вје шта ва ња ко -
ри сни ка сред ста ва, пра во и на чин кон тро ле на мјен ског ко -
ри шће ња сред ста ва, оба ве зу до ста вља ња за вр ше ног на -
учно  и стра жи вач ког про јек та, те уре ђу је оста ла ме ђу соб на
пра ва и оба ве зе уго вор них стра на.

(2) Сред ства по себ них на мје на за шу ме мо ра ју да се ко -
ри сте у ро ко ви ма утвр ђе ним Уго во ром.

(3) Ко ри сник сред ста ва ду жан је да оба ви је сти Аген ци -
ју за шу ме о свим окол но сти ма ко је угро жа ва ју успје шну
ре а ли за ци ју про јек та, а Аген ци ја за шу ме ће о на ста лим
про мје на ма од мах оба ви је сти ти Ми ни стар ство.
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(4) Ми ни стар ство мо же от ка за ти Уго вор уко ли ко се у
кон трол ном по ступ ку утвр ди да ко ри сник сред ста ва не из -
вр ша ва оба ве зе Уго во ра.

(5) У слу ча ју не на мјен ског ко ри шће ња сред ста ва, ко ри -
сник је ду жан да из вр ши вра ћа ње не на мјен ски утро ше них
сред ста ва за јед но са при па да ју ћом за кон ском за те зном ка -
ма том у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња рје ше ња о по -
вра ту не на мјен ски утро ше них сред ста ва по себ них на мје на
за шу ме.

(6) У слу ча ју из ста ва 5. овог чла на, ко ри сник сред ста -
ва по себ них на мје на за шу ме мо же под ни је ти но ву при ја ву
на Кон курс тек на кон из ми ре ња свих оба ве за про ис те клих
из прет ход ног Уго во ра.

(7) За пи та ња од го вор но сти за ште ту ко ја ни су уре ђе на
Уго во ром при мје њу ју се од ред бе За ко на о обли га ци о ним
од но си ма.

Члан 20.

Ми ни стар ство оба вје шта ва јав ност и под но си о це при -
ја ва о ре зул та ти ма Кон кур са пи са ним пу тем и на ин тер нет
стра ни ци Ми ни стар ства.

Члан 21.

(1) Аген ци ја за шу ме вр ши кон тро лу и мо ни то ринг
утро шка сред ста ва по себ них на мје на за шу ме и над зи ре
ре а ли за ци ју про јек та на ба зи уго во ре них оба ве за и до ста -
вље них из вје шта ја ко ри сни ка.

(2) Ко ри сник сред ста ва по себ них на мје на за шу ме ду -
жан је да са чи ни из вје штај о утро шку на мјен ских сред ства
и да га на Обра сцу број 3., ко ји се на ла зи у При ло гу и чи ни
са став ни дио овог пра вил ни ка, до ста ви Аген ци ји за шу ме.

(3) Аген ци ја за шу ме во ди ба зу по да та ка о утро шку на -
мјен ских сред ства по осно ву Уго во ра, то ку ре а ли за ци је
про је ка та, окол но сти ма у ве зи са ре а ли за ци јом про је ка та,
до ста вље ним из вје шта ји ма ко ри сни ка сред ста ва, из вр ше -
ној кон тро ли утро шка сред ста ва и по окон ча њу ро ко ва оба -
вје шта ва Ми ни стар ство та бе лар ним при ка зом.

(4) Ин спек циј ски над зор над утро шком сред ста ва по -
себ них на мје на за шу ме вр ши Ин спек ци ја за шу мар ство и
лов ство.

Члан 22.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о на чи ну при ку пља ња, кри те ри ју ми ма за рас -
по дје лу сред ста ва и по ступ ку ко ри шће ња сред ста ва по себ -
них на мје на за шу ме (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 98/10).

Члан 23.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12.06.332-814/11
19. ок то бра 2011. го ди не                 Ми ни стар,
Ба ња Лу ка                          Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.
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На осно ву чла на 8. став 2. и чла на 11. За ко на о обез бје -
ђе њу и усмје ра ва њу сред ста ва за под сти ца ње раз во ја по -
љо при вре де и се ла (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 43/02 и 106/09), чла на 26. став 2. За ко на о по љо -
при вре ди (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
70/06, 20/07, 86/07 и 71/09), чла на 69. ст. 1. и 2. и чла на 82.
став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни -
стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА O 

УСЛО ВИ МА И НА ЧИ НУ ОСТВА РИ ВА ЊА НОВ ЧА НИХ

ПОД СТИ ЦА ЈА ЗА РАЗ ВОЈ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ И СЕ ЛА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња нов -
ча них под сти ца ја за раз вој по љо при вре де и се ла (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/11 и 89/11) у чла ну
8. у ста ву 1. број: “13” за мје њу је се бро јем: “8”.

У ста ву 3. ри је чи: “мак си мал но у ро ку че ти ри мје се ца
по јаг ње њу,” бри шу се.

Члан 2.

У чла ну 13. у ста ву 3. тач ка а) ми је ња се и гла си:

“а) 0,35 КМ/кг - мли је ко Е кла се про из ве де но и от ку -
пље но у ок то бру, но вем бру и де цем бру 2011. го ди не,”.

У При ло гу Пра вил ни ка у обра сци ма 4. и 8. број: “0,25”
за мје њу је се бро јем: “0,35”.

Члан 3.

У чла ну 102. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “ко ри сни ци ма”
до да ју се ри је чи: “а чла но ви ма ко ми си је име но ва ним рје -
ше њем ми ни стра ко ји ни су за по сле ни у Ми ни стар ству јед -
но крат не на кна де за рад”.

Члан 4.

У чла ну 107. у ста ву 1. број: “3.” за мје њу је се бро јем:
“4.”.

У ста ву 4. ри је чи: “из чла на 3.” за мје њу ју се ри је чи ма:
“из чла на 4.”.

Члан 5.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12.01.33-226/11
19. ок то бра 2011. го ди не                  Ми ни стар,
Ба ња Лу ка                         Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.
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На осно ву чла на 100. За ко на о по ли циј ским слу жбе ни -
ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 43/10 и
78/11) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар уну тра шњих по сло ва, на при је -
длог ди рек то ра по ли ци је,  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 
ДИ СЦИ ПЛИН СКОЈ ОД ГО ВОР НО СТИ 

ПО ЛИ ЦИЈ СКИХ СЛУ ЖБЕ НИ КА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о ди сци плин ској од го вор но сти по ли циј -
ских слу жбе ни ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 83/10) у чла ну 14. у тач ки б) бри ше се за пе та и до да је
ри јеч: “и”.

Тач ка в) бри ше се.

До са да шња тач ка г) по ста је тач ка в).

Члан 2.

У чла ну 15. у тач ки в) по сли је ри је чи: “чу ва ње” до да ју
се ри јеч: “ства ри” и за пе та.

У тач ки е) по сли је ри је чи: “ства ри ма” до да ју се ри је чи:
“или рад ним ду жно сти ма” и за пе та.

Члан 3.

У чла ну 16. у ста ву 1. ри је чи: “у ко јем је мје ра из ре че -
на” за мје њу ју се ри је чи ма: “ко ји је прет хо дио из ри ца њу
ди сци плин ске санк ци је”.
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