
5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да важи
рје ше ње о име но ва њу пред став ни ка Фон да за рести ту ци ју
у Скуп шти ни дру штва капи та ла “Коза ра пре воз” а.д. Нови
Град број: 04/1-012-2-2176/09, од 12. новембра 2009. годи -
не (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 105/09).

6. Ово рје ше ње сту па на сна гу наред ног дана од дана
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”

Број: 04/1-012-2-1574/12 Предсједник
21. јуна 2012. годи не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 266. Зако на о при вред ним дру штви ма
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 127/08, 58/09
и 100/11) и чла на 43. став 6. Зако на о Вла ди Репу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у вези са Одлу ком о начи ну име но ва ња пред став -
ни ка Акциј ског фон да Репу бли ке Срп ске и Фон да за рести -
ту ци ју Репу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру шта ва капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и начи на њихо вог посту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Репу бли ке Срп ске, на сједници од 21. јуна
2012. године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 
РЕСТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БАЊА ЛУКА У

СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КАПИ ТА ЛА “ФАБРИ КА 
ДУВА НА” АД БАЊА ЛУКА

1. Име ну је се др Вид Копа ња, ЈМБГ 0110949123588, са
пре би ва ли штем у Добо ју, Ул. солун ских добро во ља ца брoj
9/71, за пред став ни ка Фон да за рести ту ци ју Репу бли ке
Срп ске а.д. Бања Лу ка у Скуп шти ни дру штва капи та ла
Фабри ка дува на а.д. Бања Лука.

2. Капи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чини 211.812
редов них акци ја, кла се А, Фон да за рести ту ци ју. 

3. Име но ва ни је дужан да засту па инте ре се Фон да у
Скуп шти ни дру штва капи та ла из тачке 1. Рјеше ња, а у
скла ду са Упут ством о начи ну посту па ња пред став ни ка
Акциј ског фон да Репу блил ке Срп ске и Фон да за рести ту -
ци ју Репу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру шта ва капи та ла
из порт фе ља фон до ва. 

4. Ово рје ше ње се сма тра пуно моћ јем за засту па ње
акцио  на ра на Скуп шти ни акцио  на ра, које важи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да важи
Рје ше ње број: 04/1-012-2-1362/06, од 8. јуна 2006. годи не.

6. Ово рје ше ње сту па на сна гу наред ног дана од дана
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1576/12 Предсједник
21. јуна 2012. годи не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 107. став 2. тач ка њ) Зако на о шума ма
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 75/08) и чла -
на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и
24/12), мини стар пољо при вре де, шумар ства и водо при вре -
де  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НАЧИ НУ ПРИ КУ ПЉА ЊА, КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ЗА 
РАС ПО ДЈЕ ЛУ СРЕД СТА ВА И ПОСТУП КУ КОРИ ШЋЕ ЊА

СРЕД СТА ВА ПОСЕБ НИХ НАМЈЕ НА ЗА ШУМЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се начин при ку пља ња,
намје на и кри те ри ју ми за рас по дје лу и посту пак кори шће -
ња и кон тро ле сред ста ва посеб них намје на за шуме.

Члан 2.

Ради оства ри ва ња дуго роч них циље ва засно ва них на
прин ци пи ма одр жи вог газдо ва ња шума ма, утвр ђе них у

Шума р ском про гра му Репу бли ке Срп ске, Стра те ги ји
разво ја шумар ства и пла но ви ма газдо ва ња шума ма (шум -
ско при вред ни осно в), пред ви ђа ју се финан сиј ска сред ства
за зашти ту шума, поли ти ку и пла ни ра ње, упра вља ње и
газдо ва ње шума ма, обје ди ња ва ње ката стра шума и уна пре -
ђи ва ње шума као сред ства посеб них намје на за шуме. 

Члан 3.

(1) Сред ства посеб них намје на за шуме при ку пља ју се
из сље де ћих изво ра:

а) надок на де за кори шће ње шума и шум ског земљи шта
у сво ји ни Репу бли ке Срп ске (про ста репро дук ци ја шума),

б) надок на де за оба вља ње посло ва од општег инте ре са
у шума ма у при ват ној сво ји ни (про ста репро дук ци ја у при -
ват ним шума ма),

в) надок на де за уна пре ђи ва ње опште ко ри сних функ ци -
ја шума (про ши ре на репро дук ци ја шума),

г) надок на де за закуп шум ског земљи шта у сво ји ни
Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Репу бли ка) и надок на -
де за изу зи ма ње земљи шта из шум ске про из вод ње,

д) сред ста ва оства ре них оду зи ма њем и про да јом неза -
ко ни то сте че не кори сти из шуме и пред ме та који ма је неза -
ко ни та рад ња учи ње на,

ђ) напла ће них сред ста ва за искр че ну шуму у поступ ку
про мје не намје не шума и шум ског земљи шта,

е) надок на де за саку пља ње оста лих шум ских про из во -
да и

ж) оста лих изво ра у скла ду са зако ном.

(2) Сред ства посеб них намје на за шуме могу да се
кори сте за намје не утвр ђе не овим пра вил ни ком, које се
орга ни зу ју и спро во де на тери то ри ји Репу бли ке.

Члан 4.

(1) Кори сник шума и шум ског земљи шта у сво ји ни
Репу бли ке дужан је да упла ћу је надок на ду за кори шће ње
шума и шум ског земљи шта у сво ји ни Репу бли ке (про ста
репро дук ци ја шума) у скла ду са чла ном 89. Зако на о шума -
ма, на рачун јав них при хо да Репу бли ке, тро мје сеч но, до
десе 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 ну по ције -
на ма у шуми на пању по цје нов ни ку кори сни ка.

(2) Намјен ска сред ства из ста ва 1. овог чла на кори сте
се за:

а) изра ду и над зор над изра дом шум ско при вред них
осно ва;

б) оба вља ње шум ско у згој них радо ва у шума ма у сво ји -
ни Репу бли ке који се одно се на:

1) при пре му земљи шта за при род но под мла ђи ва ње,

2) пошу мља ва ње сад њом сад ни ца и сје твом сје ме на у
висо ким шума ма са при род ном обно вом,

3) попу ња ва ње кул ту ра наста лих сад њом и сје твом сје -
ме на у висо ким шума ма са при род ном обно вом,

4) његу кул ту ра (пра ше ње, око па ва ње, чишће ње од
коро ва и непо жељ них врста и прве про ре де) у висо ким
шума ма са при род ном обно вом,

5) његу при род ног под млат ка;

в) зашти ту шума;

г) изград њу и одр жа ва ње шум ских сао бра ћај ни ца и
пра те ће инфра струк ту ре;

д) одр жа ва ње инфор ма ци о ног систе ма у шумар ству;

ђ) успо ста вља ње и одр жа ва ње ката стра шума и шум -
ског земљи шта;

е) чува ње и одр жа ва ње гра нич них озна ка изме ђу шума
у сво ји ни Репу бли ке и шума у при ват ној сво ји ни и

ж) дру ге намје не за уна пре ђи ва ње шума.

(3) Сред ства из ста ва 1. овог чла на дозна чу ју се кори -
сни ку шума, на осно ву њего вог иска за да радо ви по врсти
и оби му одго ва ра ју радо ви ма опи са ним у ста ву 2. овог чла -
на и да су пред ви ђе ни про из вод но-финан сиј ским пла ном
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кори сни ка шума за теку ћу годи ну, на који је сагла сност
дало Мини стар ство пољо при вре де, шумар ства и водо при -
вре де (у даљем тек сту: Мини стар ство).

(4) Кори сник шума и шум ског земљи шта у сво ји ни
Репу бли ке дужан је да сачи ни и доку мен ту је извје штај о
утро шку намјен ских сред ста ва из ста ва 3. овог чла на и
доста ви га Аген ци ји за шуме, која, након спро ве де не кон -
тро ле, доста вља Мини стар ству извје штај о кон тро ли
намјен ског утро шка сред ста ва. 

(5) Мини стар ство врши испла ту сред ста ва до 20. у мје -
се цу за прет ход ни квар тал, а у скла ду са при ли вом сред -
ста ва на рачун јав них при хо да.

Члан 5.

(1) Надок на ду за оба вља ње посло ва од општег инте ре -
са у шума ма у при ват ној сво ји ни (про ста репро дук ци ја у
при ват ним шума ма) упла ћу ју вла сни ци при ват них шума
при ли ком изда ва ња отпрем ног иска за на рачун јав них при -
хо да Репу бли ке.

(2) Намјен ска сред ства из ста ва 1. овог чла на кори сте
се за:

а) оба вља ње струч но-тех нич ких посло ва у при ват ним
шума ма,

б) изра ду шум ско при вред них осно ва,

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

г) пошу мља ва ње, 

д) попу ња ва ње ново по диг ну тих шум ских кул ту ра,

ђ) његу шум ских кул ту ра и шум ских састо ји на,

е) зашти ту шума од биљ них боле сти, ште то чи на и
пожа ра,

ж) изград њу и одр жа ва ње инфра струк тур них обје ка та и

з) дру ге намје не за уна пре ђи ва ње шума.

(3) Аген ци ја за шуме оба ве зна је да Мини стар ству
доста вља извје штај о уса гла ше но сти обра чу на тих и упла -
ће них сред ста ва, на осно ву извр ше них струч но-тех нич ких
посло ва у шума ма у при ват ној сво ји ни на обра сцу који је
про пи са ло Мини стар ство.

(4) Испла ту сред ста ва из ста ва 2. тач ка а) овог чла на
врши ће Мини стар ство квар тал но, у скла ду са при ли вом
сред ста ва у буџет Репу бли ке Срп ске, уко ли ко је у извје -
шта ју из ста ва 3. овог чла на утвр ђе но да извр ше ни радо ви
са обра чу на тим изно си ма из отпрем них иска за, изда тих од
стра не орга ни за ци о них дије ло ва кори сни ка шума, одго ва -
ра ју оба вље ним струч но-тех нич ким посло ви ма.

(5) Рје ше ње о испла ти сред ста ва из ста ва 4. овог чла на
доно си мини стар пољо при вре де, шумар ства и водо при вре -
де (у даљем тек сту: мини стар).

(6) Дио сред ста ва нами је њен за посло ве из ста ва 2.
овог чла на од т. б) до з) рас по ре ђу је се у скла ду са про це -
ду ра ма про пи са ним Зако ном о јав ним набав ка ма.

Члан 6.

(1) Надок на ду за уна пре ђи ва ње опште ко ри сних функ -
ци ја шума (про ши ре на репро дук ци ја) упла ћу ју сва прав на
лица која сво ју дје лат ност оба вља ју на тери то ри ји Репу -
бли ке, као и послов не једи ни це или дије ло ви прав них лица
чије је сје ди ште ван Репу бли ке, и то полу го ди шње и по
завр шном рачу ну.

(2) Намјен ска сред ства из ста ва 1. овог чла на кори сте
се за: 

а) изра ду и реа ли за ци ју:

1) Шумар ског про гра ма Репу бли ке Срп ске,

2) Стра те ги је раз во ја шумар ства Репу бли ке Срп ске,

3) Дуго роч ног про гра ма газдо ва ња под руч јем крша,

4) оба вља ње актив но сти Савје та за шумар ство,

5) успо ста вља ње и одр жа ва ње инфор ма ци о ног систе ма
у шумар ству,

6) успо ста вља ње и одр жа ва ње ката стра шума и шум -
ског земљи шта,

7) финан си ра ње утвр ђи ва ња гра ни ца шума и шум ског
земљи шта у сво ји ни Репу бли ке и

8) изра ду и спро во ђе ње инвен ту ре шума на вели ким
повр ши на ма;

б) уна пре ђи ва ње про из вод ње шум ског репро дук тив ног
мате ри ја ла;

в) оба вља ње шум ско у згој них радо ва у висо ко дегра ди -
ра ним шума ма, изда нач ким шума ма, голе ти ма и кршу;

г) спро во ђе ње зашти те шума у ван ред ним окол но сти -
ма;

д) попу ња ва ње, његу и прве про ре де у кул ту ра ма
подиг ну тим из сред ста ва про ши ре не репро дук ци је шума;

ђ) издва ја ње нових и уна пре ђи ва ње ста ња посто је ћих
сје мен ских обје ка та;

е) очу ва ње и уна пре ђи ва ње и усмје ре но кори шће ње
био ди вер зи те та шум ских еко -си сте ма;

ж) издва ја ње, кон зер ва ци ју и очу ва ње зашти ће них под -
руч ја;

з) науч но и стра жи вач ки рад и обра зо ва ње у обла сти
шумар ства;

и) изград њу и одр жа ва ње инфра струк тур них обје ка та у
функ ци ји газдо ва ња шума ма;

ј) газдо ва ње шума ма и шум ским земљи штем на
подруч ју крша;

к) успо ста вља ње, одр жа ва ње и уна пре ђи ва ње систе ма
струч но-савје то дав не подр шке вла сни ци ма при ват них
шума;

л) подр шку удру жи ва њу вла сни ка при ват них шума и

љ) дру ге намје не за уна пре ђи ва ње шума.

(3) Од укуп но пла ни ра них буџет ских сред ста ва из ста -
ва 1. овог чла на Мини стар ство резер ви ше сред ства за изра -
ду стра те шких доку ме на та и реа ли за ци ју пла ни ра них
актив но сти из ста ва 2. тач ка а) подт. 1) до 8), а у скла ду са
пла ном рада ресо ра шумар ства и лов ства за теку ћу годи ну.

(4) Мини стар ство утвр ђу је при о ри те те за додје лу сред -
ста ва за радо ве и актив но сти у окви ру намјен ских сред ста -
ва про ши ре не репро дук ци је шума из ста ва 2. т. б) до љ)
овог чла на. 

(5) За изра ду Шумар ског про гра ма Репу бли ке Срп ске и
Стра те ги је раз во ја шумар ства Репу бли ке Срп ске мини стар
рје ше њем име ну је рад ну гру пу.

(6) Изра ду Дуго роч ног про гра ма газдо ва ња под руч јем
крша врши Аген ци ја за шуме, а уко ли ко тај про грам не
изра ђу је Аген ци ја, Мини стар ство га додје љу је про це ду -
ром про пи са ном Зако ном о јав ним набав ка ма.

(7) Оба вља ње актив но сти Савје та за шумар ство врши
се на осно ву рје ше ња мини стра. 

(8) Финан си ра ње утвр ђи ва ња гра ни ца шума и шум ског
земљи шта у сво ји ни Репу бли ке врши се на осно ву Про гра -
ма о утвр ђи ва њу гра ни ца шума и шум ског земљи шта, а на
осно ву рје ше ња мини стра у скла ду са чла ном 104. Зако на
о шума ма.

(9) У скла ду са утвр ђе ним при о ри те ти ма из ста ва 4.
овог чла на, Мини стар ство нај ма ње јед ном годи шње рас пи -
су је Кон курс за додје лу сред ста ва посеб них намје на за
шуме Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Кон курс).

Члан 7.

(1) Намјен ска сред ства за надок на ду за закуп шум ског
земљи шта у сво ји ни Репу бли ке и надок на де за изу зи ма ње
земљи шта из шум ске про из вод ње, искр че ну шуму и сред -
ства од неза ко ни то сте че не кори сти из шуме кори сти ће се
за купо ви ну земљи шта и поди за ње нових шума у сво ји ни
Репу бли ке.

(2) Посту пак за купо ви ну шум ског земљи шта сред -
стви ма оства ре ним из изво ра из ста ва 1. овог чла на спро -
во ди Мини стар ство путем јав ног кон кур са за при ку пља ње
пону да за купо ви ну земљи шта, у слу ча ју потре бе пове ћа ња
повр ши на под шума ма и шум ским земљи штем у сво ји ни
Репу бли ке.
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(3) Мини стар име ну је тро чла ну коми си ју, чији је зада -
так да при ку пља пону де, сачи ња ва листу пону ђа ча са пону -
ђе ном ције ном и да сачи ни при је длог за купо ви ну шум ског
земљи шта, који садр жи подат ке о шум ско при вред ном под -
руч ју, ката стар ској општи ни и ката стар ским чести ца ма на
који ма се нала зи земљи ште које је пону ђе но на про да ју. 

(4) Коми си ја сачи ња ва извје штај о спро ве де ном Кон -
кур су са при је дло гом за купо ви ну шум ског земљи шта, који
доста вља мини стру.

(5) На осно ву при је дло га коми си је Мини стар ство
закљу чу је купо про дај ни уго вор. 

(6) Посту пак за купо ви ну шум ског земљи шта сред -
стви ма оства ре ним из изво ра из ста ва 1. овог чла на може
се покре ну ти и само и ни ци ја тив ном пону дом прав них и
физич ких лица или при је дло гом кори сни ка шума и шум -
ског земљи шта у сво ји ни Репу бли ке.

(7) На осно ву мишље ња коми си је из ста ва 3. овог чла -
на, а по при ба вље ном мишље њу кори сни ка шума и Пра во -
бра ни ла штва Репу бли ке Срп ске, Мини стар ство закљу чу је
уго вор о купо ви ни земљи шта.

(8) Неу тро ше на сред ства из ста ва 1. овог чла на кори -
сти ће се за интер вен ци је у ван ред ним ситу а ци ја ма.

Члан 8.

(1) Надок на да за саку пља ње оста лих шум ских про из -
во да кори сти ће се за реви та ли за ци ју оста лих шум ских
про из во да, на под руч ју саку пља ња.

(2) Посту пак реви та ли за ци је оста лих шум ских про из -
во да сред стви ма оства ре ним из изво ра из ста ва 1. овог чла -
на врши кори сник шума и шум ског земљи шта на осно ву
уго во ра о кори шће њу надок на де за саку пља ње оста лих
шум ских про из во да, закљу че ног са Мини стар ством, а у
скла ду са про гра мом кори шће ња оста лих шум ских про  и -
 зво  да који доно си Аген ци ја за шуме.

(3) Кори сник шума и шум ског земљи шта дужан је да
сачи ни и доку мен ту је извје штај о утро шку намјен ских сред -
ства из ста ва 2. овог чла на и доста ви га Аген ци ји за шуме,
која, након спро ве де не кон тро ле, доста вља Мини стар ству
извје штај о кон тро ли намјен ског утро шка сред ста ва. 

Члан 9.

(1) Од укуп но оства ре них сред ста ва посеб них намје на
за шуме, пре ма одлу ци Вла де Репу бли ке Срп ске о дава њу
сагла сно сти на план утро шка сред ста ва, 5% се резер ви ше
за непла ни ра не мје ре зашти те.

(2) Сред ства резер ви са на за непла ни ра не мје ре зашти -
те тро ше се за сани ра ње посље ди ца при род них ката стро фа
ширих раз мје ра, као што су вели ки шум ски пожа ри, масов -
не вје тро и зва ле, сње го ло ми и ледо ло ми, гра да ци је инсе ка -
та и слич но. 

(3) Кори сник оства ру је пра во на сред ства из ста ва 1.
овог чла на на осно ву захтје ва који под но си Мини стар ству,
уз који при ла же извје штај о наста лој ште ти са наве де ним
изно сом про ци је ње не ште те одго ва ра ју ће коми си је или
над ле жне инсти ту ци је.

(4) Мини стар рје ше њем име ну је коми си ју која има
зада так да извр ши про вје ру и сачи ни запи сник са оцје ном
и мишље њем о оправ да но сти под не се ног захтје ва. 

(5) Рје ше ње о испла ти сред ста ва из ста ва 1. овог чла на
доно си мини стар. 

Члан 10.

(1) Сред стви ма посеб них намје на за шуме упра вља
Мини стар ство, уз струч ну помоћ Аген ци је за шуме, сра -
змјер но удје лу у повр ши ни шума у сво ји ни Репу бли ке и
шума у при ват ној сво ји ни, осим сред ста ва посеб них намје -
на за шуме из чла на 89. став 3. Зако на о шума ма, којим
упра вља општи на или град.

(2) Мини стар ство рас пи су је Кон курс нај ма ње јед ном у
кален дар ској годи ни. 

(3) Ако се на осно ву при хва ће них про гра ма и про је ка -
та не иско ри сте сва финан сиј ска сред ства, Мини стар ство
ће за исту намје ну обја ви ти нови кон курс у истој кален дар -

ској годи ни са могућ но шћу пре у смје ра ва ња сред ста ва
изме ђу при о ри те та из чла на 6. став 4. овог пра вил ни ка.

Члан 11.

Кон курс из чла на 6. став 9. и чла на 7. став 2. овог пра -
вил ни ка садр жи:

а) врсту посло ва који ће се финан си ра ти у теку ћој годи -
ни, 

б) уку пан износ финан сиј ских сред ста ва која се додје -
љу ју за утвр ђе не врсте посло ва,

в) спи сак потреб не доку мен та ци је која се при ла же уз
при ја ву за додје лу сред ста ва по врста ма посла,

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

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

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

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

ж) напо ме ну о ста ту су непот пу них и небла го вре ме них
при ја ва уче сни ка Кон кур са и 

з) при јав ни обра зац. 

Члан 12.

(1) Пра во под но ше ња при ја ве на Кон курс има ју сље де -
ћи субјек ти:

а) при вред на дру штва и дру га прав на лица реги стро ва -
на на тери то ри ји Репу бли ке за оба вља ње дје лат но сти,
одно сно радо ва и актив но сти наве де них у чл. 5. и 6. овог
пра вил ни ка,

б) удру же ња гра ђа на реги стро ва на на тери то ри ји Репу -
бли ке за оба вља ње дје лат но сти, одно сно радо ва и актив но -
сти из чла на 6. овог пра вил ни ка и

в) физич ка лица која су вла сни ци шуме и шум ског
земљи шта на тери то ри ји Репу бли ке, а нису чла но ви удру -
же ња гра ђа на из ста ва 1. тач ка б) овог чла на. 

(2) Пра во уче ство ва ња на Кон кур су нема ју субјек ти
који нису реа ли зо ва ли про је кат и оправ да ли сред ства по
уго во ру о кори шће њу сред ста ва посеб них намје на за шуме
у прет ход ној годи ни.

Члан 13.

(1) За уче ство ва ње на Кон кур су субјек ти из чла на 12.
овог пра вил ни ка доста вља ју при ја ве у писа ној и елек трон -
ској фор ми Мини стар ству, на обра сци ма 1 и 2, који се
нала зе у при ло зи ма 1. и 2., овог пра вил ни ка и чине његов
састав ни дио.

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, при ја ва за науч но -
и стра жи вач ки рад и обра зо ва ње у обла сти шумар ства
доста вља се на Обра сцу 4, који се нала зи у При ло гу 4. овог
пра вил ни ка и чини његов састав ни дио. 

(3) Уз при ја ву на Кон курс субјек ти из чла на 12. став 1. т.
а) и б) овог пра вил ни ка при ла жу сље де ћу доку мен та ци ју: 

а) при је длог про јек та за финан си ра ње, у два при мјер ка,

б) овје ре ну копи ју рје ше ња о упи су у суд ски реги стар
или реги стар над ле жног општин ског орга на, одно сно
доказ о посљед њој ста ту сној про мје ни, ако је под но си лац
захтје ва удру же ње гра ђа на или дру го прав но лице, а за
удру же ња гра ђа на која кон ку ри шу за шум ско у згој не радо -
ве у при ват ним шума ма доказ о вла сни штву над шумом и
шум ским земљи штем (ЗК изва дак или посје дов ни лист),
чија повр ши на не може бити мања од 0,5 ha,

в) овје ре ну копи ју рје ше ња о реги стра ци ји код Поре ске
упра ве Репу бли ке Срп ске (ЈИБ),

г) овје ре ну копи ју билан са ста ња и билан са успје ха по
завр шном рачу ну за годи ну која прет хо ди годи ни у којој се
рас пи су је Кон курс,

д) доказ о изми ре ним поре ским оба ве за ма и допри но -
си ма субје ка та из чла на 12. став 1. т. а) и б) овог пра вил ни -
ка, не ста ри ји од три мје се ца и потвр ду над ле жног орга на
да нису у сте ча ју или ликви да ци ји,

ђ) потвр ду бан ке о сол вент но сти/ликвид но сти рачу на,

е) изја ву о непо сто ја њу суко ба инте ре са,
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ж) изја ву одго вор ног лица да са под ни је тим про гра мом
- про јек том није прет ход но кори стио сред ства за исте
намје не из буџе та и

з) изја ву о тач но сти наве де них пода та ка и при хва та њу
одго вор но сти, која се нала зи у При ло гу 5. овог пра вил ни -
ка и чини његов састав ни дио.

(4) Физич ка лица која су вла сни ци шуме и шум ског
земљи шта на тери то ри ји Репу бли ке, а нису чла но ви удру -
же ња гра ђа на, при ла жу сље де ћа доку мен та:

а) про је кат ура ђен од стра не извр ши о ца струч но-тех -
нич ких посло ва у шума ма у при ват ној сво ји ни у два при -
мјер ка,

б) доказ о вла сни штву над шумом и шум ским земљи -
штем (ЗК изва дак или посје дов ни лист), чија повр ши на не
може бити мања од 0,5 ha,

в) овје ре ну копи ју лич не кар те,

г) копи ју о отво ре ном рачу ну,

д) изја ву о непо сто ја њу суко ба инте ре са,

ђ) изја ву физич ког лица да са под не се ним про гра мом –
про јек том није прет ход но кори стио сред ства за исте намје -
не из буџе та и

е) изја ву о тач но сти наве де них пода та ка и при хва та њу
одго вор но сти, која се нала зи у При ло гу 5. овог пра вил ни ка.

Члан 14.

(1) За уна пре ђи ва ње про из вод ње шум ског репро дук -
тив ног мате ри ја ла нео п ход но је доста ви ти: 

а) за расад ни ке кори сни ка шума:

1) рје ше ње о упи су у реги стар про из во ђа ча сад ног
мате ри ја ла изда то од над ле жног мини стар ства,

2) план про из вод ње са спе ци фи ка ци јом врста пла ни ра -
них за про из вод њу уса гла шен са про из вод но-финан сиј -
ским пла ном за теку ћу годи ну на који је сагла сност дало
Мини стар ство, 

3) увје ре ње о пори је клу репро дук тив ног мате ри ја ла из
ког је про из ве ден сад ни мате ри јал, 

4) про је кат са детаљ ном кал ку ла ци јом тро шко ва са
ПДВ-ом за све врсте посло ва који ће се финан си ра ти у
теку ћој годи ни и по сва ком објек ту, са табе лар ним при ка -
зом река пи ту ла ци је пла ни ра них радо ва у писа ном и елек -
трон ском обли ку на обра сци ма про пи са ним Кон кур сом и 

5) пред ра чун за набав ку опре ме и репро ма те ри ја ла;

б) за оста ле расад ни ке:

1) рје ше ње о упи су у реги стар про из во ђа ча шум ског
репро дук тив ног мате ри ја ла, изда то од над ле жног мини -
стар ства,

2) план про из вод ње са спе ци фи ка ци јом врста пла ни ра -
них за про из вод њу, начи ном про из вод ње, кате го ри јом сад -
ног мате ри ја ла, ста ро сти сад ног мате ри ја ла и коли чи не у
кома ди ма, 

3) увје ре ње о пори је клу репро дук тив ног мате ри ја ла из
ког је про из ве ден сад ни мате ри јал, 

4) про је кат са детаљ ном кал ку ла ци јом тро шко ва са
ПДВ-ом за све врсте посло ва који ће се финан си ра ти у
теку ћој годи ни и по сва ком објек ту, са табе лар ним при ка -
зом река пи ту ла ци је пла ни ра них радо ва у писа ном и елек -
трон ском обли ку на обра сци ма про пи са ним Кон кур сом и 

5) пред ра чун за набав ку опре ме и репро ма те ри ја ла.

(2) Мини мал на повр ши на за оства ри ва ње пра ва из ста -
ва 1. овог чла на је 2 ha.

(3) Тро шко ви који могу бити пред ме ти суфи нан си ра ња
за оба ве зе из ста ва 1. овог чла на су: тро шко ви у вези са
набав ком репро ма те ри ја ла и опре ме, пла те, оста ла лич на
при ма ња (у скла ду са Уред бом о накна да ма за слу жбе на
путо ва ња у земљи и ино стран ству за запо сле не у јав ном
сек то ру Репу бли ке Срп ске - “Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, број 73/10, у даљем тек сту: Уред ба) и оста ле уго -
во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та, који су
еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре ским
доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер љи ви, те
дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(4) Пред мет финан си ра ња/суфи нан си ра ња не може да
буде: покри ва ње губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне,
купо ви на земљи шта или опре ме ако то није дио про јект ног
задат ка, режиј ски тро шко ви (стру ја, вода, теле фон, закуп) и
сви дру ги тро шко ви за које није могу ће обез би је ди ти доказ.

(5) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала -
зи у При ло гу 3. овог пра вил ни ка и чини његов састав ни
дио, доку мен то ван фискал ним рачу ни ма, обра чу ни ма
извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим уго во ри ма, дока зи ма
о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом поре ском при ја вом,
видљи во озна чен ред ним бро јем у скла ду са редо сли је дом
у финан сиј ском извје шта ју.

Члан 15.

(1) За оба вља ње шум ско у згој них радо ва у висо ко дегра -
ди ра ним шума ма, изда нач ким шума ма, голе ти ма и кршу
нео п ход но је доста ви ти за шуме у сво ји ни Репу бли ке копи -
ју изво да из шум ско при вред ног осно ва и извед бе ни про је кат
изра ђен у скла ду са тим изво дом, са детаљ ном кал ку ла ци јом
тро шко ва са ПДВ-ом за све врсте посло ва који ће се финан -
си ра ти у теку ћој годи ни и по сва ком објек ту, са табе лар ним
при ка зом река пи ту ла ци је пла ни ра них радо ва у елек трон -
ском обли ку на обра сци ма про пи са ним Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра ња за
радо ве из ста ва 1. овог чла на за шуме у сво ји ни Репу бли ке
су: тро шко ви набав ке сад ног мате ри ја ла, опре ме, пла те,
оста ла лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и оста ле уго -
во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та, који су
еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре ским
доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер љи ви, те
дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња/суфи нан си ра ња не може да
буде: покри ва ње губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне,
купо ви на опре ме ако није дио про јект ног задат ка, режиј -
ски тро шко ви (стру ја, вода, теле фон) и сви дру ги тро шко -
ви за које није могу ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

Члан 16.

(1) За оба вља ње шум ско у згој них радо ва у висо ко дегра -
ди ра ним шума ма, изда нач ким шума ма, голе ти ма и кршу
нео п ход но је доста ви ти за шуме у при ват ној сво ји ни про је -
кат који су ура ди ли извр ши о ци струч но-тех нич ких посло ва
у шума ма у при ват ној сво ји ни, са детаљ ном кал ку ла ци јом
тро шко ва са ПДВ-ом за све врсте посло ва који ће се финан -
си ра ти у теку ћој годи ни и по сва ком објек ту, са табе лар ним
при ка зом река пи ту ла ци је пла ни ра них радо ва у елек трон -
ском обли ку на обра сци ма про пи са ним Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра -
ња/суфи нан си ра ња за радо ве из ста ва 1. овог чла на за
шуме у при ват ној сво ји ни уко ли ко су кори сни ци оста ла
прав на лица су: тро шко ви набав ке сад ног мате ри ја ла,
опре ме, пла те, оста ла лич на при ма ња (у скла ду са Уред -
бом) и оста ле уго во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју
про јек та, који су еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним
и поре ским доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и
про вјер љи ви, те дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња не може да буде: покри ва ње
губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на опре ме ако
није дио про јект ног задат ка, режиј ски тро шко ви (стру ја,
вода, теле фон) и сви дру ги тро шко ви за које није могу ће
обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
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поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

(5) Ако је кори сник сред ста ва физич ко лице, дужан је
доста ви ти извје штај о намјен ском утро шку сред ста ва у
скла ду са чла ном 40. став 3. овог пра вил ни ка. 

Члан 17.

(1) За спро во ђе ње зашти те шума за шуме у сво ји ни
Репу бли ке нео п ход но је доста ви ти про је кат зашти те шума
изра ђен од стра не кори сни ка шума, са детаљ ном кал ку ла -
ци јом тро шко ва са ПДВ-ом за све врсте посло ва који ће се
финан си ра ти/суфи нан си ра ти у теку ћој годи ни и по сва ком
објек ту, са табе лар ним при ка зом река пи ту ла ци је пла ни ра -
них радо ва у писа ном и елек трон ском обли ку на обра сци -
ма про пи са ним Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра ња за
радо ве из ста ва 1. овог чла на за шуме у сво ји ни Репу бли ке
су: тро шко ви набав ке репро ма те ри ја ла и опре ме, пла те,
оста ла лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и оста ле уго -
во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та, који су
еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре ским
доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер љи ви, те
дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња не може да буде: покри ва ње
губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на опре ме ако
то није дио про јект ног задат ка, режиј ски тро шко ви (стру -
ја, вода, теле фон) и сви дру ги тро шко ви за које није могу -
ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

Члан 18.

(1) За спро во ђе ње зашти те шума у при ват ној сво ји ни,
уко ли ко су кори сни ци вла сни ци шума и оста ла прав на
лица, нео п ход но је доста ви ти про је кат изра ђен од стра не
извр ши о ца струч но- тех нич ких посло ва у шума ма у при -
ват ној сво ји ни, са детаљ ном кал ку ла ци јом тро шко ва са
ПДВ-ом за све врсте посло ва који ће се финан си ра ти у
теку ћој годи ни и по сва ком објек ту, са табе лар ним при ка -
зом река пи ту ла ци је пла ни ра них радо ва у елек трон ском
обли ку на обра сци ма про пи са ним Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра -
ња/суфи нан си ра ња за радо ве из ста ва 1. овог чла на за
шуме у при ват ној сво ји ни уко ли ко су кори сни ци оста ла
прав на лица су: тро шко ви репро ма те ри ја ла и опре ме, пла -
те, оста ла лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и оста ле
уго во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та, који
су еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре ским
доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер љи ви, те
дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња не може да буде: покри ва ње
губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на опре ме ако
то није дио про јект ног задат ка, режиј ски тро шко ви (стру -
ја, вода, теле фон) и сви дру ги тро шко ви за које није могу -
ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

(5) Ако је кори сник сред ста ва физич ко лице, дужно је
доста ви ти извје штај о намјен ском утро шку сред ста ва у
скла ду са чла ном 40. став 3. овог пра вил ни ка. 

Члан 19.

(1) За посло ве попу ња ва ња, његе и прве про ре де у кул -
ту ра ма подиг ну тим из сред ста ва про ши ре не репро дук ци је
шума нео п ход но је доста ви ти за шуме у сво ји ни Репу бли ке:

а) доказ да су извр ше ни радо ви пошу мља ва ња из сред -
ста ва про ши ре не репро дук ци је, 

б) запи сник о извр ше ној кон тро ли утро шка намјен ских
сред ста ва,

в) запи сник о кола у да ци ји уко ли ко се ради о попу ња ва -
њу и

г) про је кат за све шум ско у згој не радо ве са детаљ ном
кал ку ла ци јом тро шко ва са ПДВ-ом за све врсте посло ва
који ће се финан си ра ти у теку ћој годи ни и по сва ком објек -
ту, са табе лар ним при ка зом река пи ту ла ци је пла ни ра них
радо ва у писа ном и елек трон ском обли ку на обра сци ма
про пи са ним Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра ња за
радо ве из ста ва 1. тач ка г) овог чла на за шуме у сво ји ни
Репу бли ке су: тро шко ви набав ке сад ног мате ри ја ла, опре -
ме, пла те, оста ла лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и
оста ле уго во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек -
та, који су еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и
поре ским доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про -
вјер љи ви, те дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња/суфи нан си ра ња не може да
буде: покри ва ње губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне,
купо ви на опре ме ако то није дио про јект ног задат ка,
режиј ски тро шко ви (стру ја, вода, теле фон) и сви дру ги
тро шко ви за које није могу ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

Члан 20.

(1) За посло ве попу ња ва ња, његу и прве про ре де у кул -
ту ра ма подиг ну тим из сред ста ва про ши ре не репро дук ци је
шума нео п ход но је доста ви ти за шуме у при ват ној сво ји ни:

а) доказ да су извр ше ни радо ви пошу мља ва ња из сред -
ста ва про ши ре не репро дук ци је, 

б) запи сник о извр ше ној кон тро ли утро шка намјен ских
сред ста ва,

в) запи сник о кола у да ци ји уко ли ко се ради о попу ња ва -
њу и

г) про је кат ура ђен од стра не извр ши о ца струч но- тех -
нич ких посло ва у шума ма у при ват ној сво ји ни, са детаљ -
ном кал ку ла ци јом тро шко ва са ПДВ-ом за све врсте посло -
ва који ће се финан си ра ти у теку ћој годи ни и по сва ком
објек ту, са табе лар ним при ка зом река пи ту ла ци је пла ни ра -
них радо ва у елек трон ском обли ку на обра сци ма про пи са -
ним Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра -
ња/суфи нан си ра ња за радо ве из ста ва 1. тач ка г) овог чла на
за шуме у при ват ној сво ји ни уко ли ко су кори сни ци оста ла
прав на лица су: тро шко ви набав ке сад ног мате ри ја ла, опре -
ме, пла те, оста ла лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и
оста ле уго во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та,
који су еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре -
ским доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер љи -
ви, те дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња не може да буде: покри ва ње
губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на опре ме ако
то није дио про јект ног задат ка, режиј ски тро шко ви (стру -
ја, вода, теле фон) и сви дру ги тро шко ви за које није могу -
ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

(5) Ако је кори сник сред ста ва физич ко лице, дужан је
доста ви ти извје штај о намјен ском утро шку сред ста ва у
скла ду са чла ном 40. став 3. овог пра вил ни ка. 
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Члан 21.

(1) За издва ја ње нових и уна пре ђи ва ње ста ња посто је -
ћих сје мен ских обје ка та за шуме у сво ји ни Репу бли ке нео -
п ход но је доста ви ти:

а) доказ о упи су у реги стар сје мен ских обје ка та и 

б) про је кат за уна пр е ђе ње и мели о ра ци ју сје мен ских
обје ка та са детаљ ном кал ку ла ци јом тро шко ва са ПДВ-ом
за све врсте посло ва који ће се финан си ра ти у теку ћој годи -
ни и по сва ком објек ту, са табе лар ним при ка зом река пи ту -
ла ци је пла ни ра них радо ва у писа ном и елек трон ском обли -
ку на обра сци ма про пи са ним Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра ња за
оба ве зе из ста ва 1. тач ка б) овог чла на за шуме у сво ји ни
Репу бли ке су: тро шко ви репро ма те ри ја ла и опре ме, пла те,
оста ла лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и оста ле уго -
во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та, који су
еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре ским
доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер љи ви, те
дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња/суфи нан си ра ња не може да
буде: покри ва ње губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне,
купо ви на опре ме ако то није дио про јект ног задат ка,
режиј ски тро шко ви (стру ја, вода, теле фон) и сви дру ги
тро шко ви за које није могу ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

Члан 22.

(1) За издва ја ње нових и уна пре ђи ва ње ста ња посто је -
ћих сје мен ских обје ка та за шуме у при ват ној сво ји ни нео -
п ход но је доста ви ти:

а) доказ о упи су у реги стар сје мен ских обје ка та и 

б) про је кат ура ђен од стра не извр ши о ца струч но- тех -
нич ких посло ва у шума ма у при ват ној сво ји ни, са детаљ -
ном кал ку ла ци јом тро шко ва са ПДВ-ом за све врсте посло -
ва који ће се финан си ра ти у теку ћој годи ни и по сва ком
објек ту, са табе лар ним при ка зом река пи ту ла ци је пла ни ра -
них радо ва у елек трон ском обли ку на обра сци ма про пи са -
ним Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра -
ња/суфи нан си ра ња за оба ве зе из ста ва 1. тач ка б) овог чла -
на за шуме у при ват ној сво ји ни уко ли ко су кори сни ци
оста ла прав на лица су: тро шко ви репро ма те ри ја ла и опре -
ме, пла те, оста ла лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и
оста ле уго во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек -
та, који су еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и
поре ским доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про -
вјер љи ви, те дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња не може да буде: покри ва ње
губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на опре ме ако
то није дио про јект ног задат ка, режиј ски тро шко ви (стру -
ја, вода, теле фон) и сви дру ги тро шко ви за које није могу -
ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

(5) Ако је кори сник сред ста ва физич ко лице, дужан је
доста ви ти извје штај о намјен ском утро шку сред ста ва у
скла ду са чла ном 40. став 3. овог пра вил ни ка. 

Члан 23.

(1) За очу ва ње и уна пре ђи ва ње и усмје ре но кори шће ње
био ди вер зи те та шум ских еко- си сте ма за шуме у сво ји ни
Репу бли ке нео п ход но је доста ви ти Про је кат са детаљ ном
кал ку ла ци јом тро шко ва са ПДВ-ом за све врсте посло ва
који ће се финан си ра ти у теку ћој годи ни и по сва ком објек -

ту, са табе лар ним при ка зом река пи ту ла ци је пла ни ра них
радо ва у писа ном и елек трон ском обли ку на обра сци ма
про пи са ним Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра ња за
оба ве зе из ста ва 1. овог чла на за шуме у сво ји ни Репу бли -
ке су: тро шко ви мате ри ја ла, лабо ра то риј ског мате ри ја ла,
репро ма те ри ја ла и опре ме, пла те, оста ла лич на при ма ња (у
скла ду са Уред бом) и оста ле уго во ре не услу ге нео п ход не
за реа ли за ци ју про јек та, који су еви ден ти ра ни у обра чу ни -
ма и послов ним и поре ским доку мен ти ма кори сни ка, пре -
по зна тљи ви и про вјер љи ви, те дока зи ви ори ги нал ном
доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња/суфи нан си ра ња не може да
буде: покри ва ње губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне,
купо ви на земљи шта или опре ме ако то није дио про јект ног
задат ка, режиј ски тро шко ви (стру ја, вода, теле фон) сви
дру ги тро шко ви за које није могу ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

Члан 24.

(1) За очу ва ње и уна пре ђи ва ње и усмје ре но кори шће ње
био ди вер зи те та шум ских еко- си сте ма за шуме у при ват ној
сво ји ни нео п ход но је доста ви ти ура ђен про је кат са детаљ -
ном кал ку ла ци јом тро шко ва са ПДВ-ом за све врсте посло -
ва који ће се финан си ра ти у теку ћој годи ни и по сва ком
објек ту, са табе лар ним при ка зом река пи ту ла ци је пла ни ра -
них радо ва у елек трон ском обли ку на обра сци ма про пи са -
ним Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра -
ња/суфи нан си ра ња за оба ве зе из ста ва 1. овог чла на за
шуме у при ват ној сво ји ни уко ли ко су кори сни ци оста ла
прав на лица су: тро шко ви мате ри ја ла, лабо ра то риј ског
мате ри ја ла, репро ма те ри ја ла и опре ме, пла те, оста ла лич на
при ма ња (у скла ду са Уред бом) и оста ле уго во ре не услу ге
нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та, који су еви ден ти ра ни у
обра чу ни ма и послов ним и поре ским доку мен ти ма кори -
сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер љи ви, те дока зи ви ори ги -
нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња не може да буде: покри ва ње
губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на опре ме ако
то није дио про јект ног задат ка, режиј ски тро шко ви (стру -
ја, вода, теле фон) и сви дру ги тро шко ви за које није могу -
ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

(5) Ако је кори сник сред ста ва физич ко лице, дужан је
доста ви ти извје штај о намјен ском утро шку сред ста ва у
скла ду са чла ном 40. став 3. овог пра вил ни ка. 

Члан 25.

(1) За издва ја ње, кон зер ва ци ју и очу ва ње зашти ће них
под руч ја нео п ход но је доста ви ти: 

а) рје ше ње о уста но вља ва њу зашти ће ног објек та и

б) ела бо рат ура ђен од стра не Заво да за зашти ту спо ме -
ни ка и кул тур но-исто риј ског насље ђа Репу бли ке Срп ске, са
детаљ ном кал ку ла ци јом тро шко ва са ПДВ-ом за све врсте
посло ва који ће се финан си ра ти у теку ћој годи ни, са табе -
лар ним при ка зом река пи ту ла ци је пла ни ра них радо ва у
писа ном и елек трон ском обли ку на обра сци ма про пи са ним
Кон кур сом.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра -
ња/суфи нан си ра ња за оба ве зе из ста ва 1. тач ка б) овог чла -
на за издва ја ње, кон зер ва ци ју и очу ва ње зашти ће них
подруч ја уко ли ко су кори сни ци оста ла прав на лица су: тро -
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шко ви мате ри ја ла, лабо ра то риј ског мате ри ја ла, репро ма те -
ри ја ла и опре ме, пла те, оста ла лич на при ма ња (у скла ду са
Уред бом) и оста ле уго во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за -
ци ју про јек та, који су еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов -
ним и поре ским доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и
про вјер љи ви, те дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња не може да буде: покри ва ње
губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на опре ме ако
то није дио про јект ног задат ка, режиј ски тро шко ви (стру -
ја, вода, теле фон) и сви дру ги тро шко ви за које није могу -
ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

(5) Ако је кори сник сред ста ва физич ко лице, дужан је
доста ви ти извје штај о намјен ском утро шку сред ста ва у
скла ду са чла ном 40. став 3. овог пра вил ни ка. 

Члан 26.

(1) За науч но и стра жи вач ки рад и обра зо ва ње у обла сти
шумар ства могу кон ку ри са ти висо ко школ ске уста но ве,
науч но и стра жи вач ки инсти ту ти и цен три и науч на дру -
штва са:

а) науч но и стра жи вач ким про јек том који је једин ствен
науч но и стра жи вач ки поду хват, тј. скуп јасно и детаљ но
дефи ни са них актив но сти помо ћу којих се, уз кори шће ње
зна ња, људ ског фак то ра, финан сиј ских сред ста ва, науч них
мето до ло ги ја, тех но ло ги је и дру гих рас по ло жи вих ресур са
дефи ни са ни зада так реа ли зу је у одре ђе ном пери о ду, 

б) темат ским про јек том који је науч но и стра жи вач ки
про је кат за које Мини стар ство, у сарад њи са Савје том за
шумар ство, дефи ни ше тему и циљ истра жи ва ња, а сви
оста ли науч но и стра жи вач ки про јек ти сма тра ју се про јек -
ти ма на сло бод ну тему и

в) резул та ти ма науч но и стра жи вач ког рада који су науч -
ни и струч ни рад, науч на књи га или моно гра фи је, обја -
вљен лек си кон, енци кло пе ди ја, кар то граф ска публи ка ци ја.

(2) Науч но и стра жи вач ки про је кат кан ди ду је науч но -
истра жи вач ка орга ни за ци ја (носи лац про јек та), а изво ди
гру па истра жи ва ча (у даљем тек сту: про јект ни тим), која се
састо ји од руко во ди о ца про јек та (коор ди на тор про јек та),
истра жи ва ча, струч них и тех нич ких чла но ва про јект ног
тима.

(3) За науч но и стра жи вач ки рад и обра зо ва ње у обла сти
шумар ства нео п ход но је доста ви ти попу ње ну при ја ву на
Образ цу 4 – еви ден ци о ни лист про јек та, који се нала зи у
При ло гу 4. овог пра вил ни ка.

(4) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра -
ња/суфи нан си ра ња за науч но и стра жи вач ки рад и обра зо ва -
ње у обла сти шумар ства су: тро шко ви мате ри ја ла, лабо ра -
то риј ског мате ри ја ла, репро ма те ри ја ла и опре ме, хоно ра ри
(тро шко ви про јект ног тима се одре ђу ју на бази бро ја и
ври јед но сти нор ма часо ва потреб них за реа ли за ци ју про -
јек та и уку пан број НЧ на годи шњем нивоу за запо сле не
чла но ве тима не може пре ћи ври јед ност 50% бро ја часова
на годи шњем нивоу у току редов ног рад ног вре ме на), пут -
ни тро шко ви, режиј ски тро шко ви (стру ја, вода, теле фон -
не више од 10% укуп них тро шко ва реа ли за ци је про јек та) и
оста ле уго во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек -
та, који су еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и
поре ским доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про -
вјер љи ви, те дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом. 

(5) Пред мет финан си ра ња не могу бити: покри ва ње
губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на опре ме ако
то није дио про јект ног задат ка и сви дру ги тро шко ви за
које није могу ће обез би је ди ти доказ.

(6) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала -
зи у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал -
ним рачу ни ма и окон ча ним ситу а ци ја ма, обра чу ни ма извр -

ше них испла та са одго ва ра ју ћим уго во ри ма, дока зи ма о
извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом поре ском при ја вом,
видљи во озна чен ред ним бро јем у скла ду са редо сли је дом
у финан сиј ском извје шта ју.

Члан 27.

(1) За изград њу и одр жа ва ње инфра струк тур них обје ка -
та у функ ци ји газдо ва ња шума ма нео п ход но је доста ви ти:

а) за шум ске кому ни ка ци је про је кат изра ђен у скла ду са
Пра вил ни ком о изра ди про је ка та за шум ске кому ни ка ци је, 

б) уз про је кат доста ви ти копи ју пла на отва ра ња из шум -
ско при вред ног осно ва, а за шуме у сво ји ни Репу бли ке и
извод из про из вод но-финан сиј ског пла на за теку ћу годи ну и

в) за оста ле инфра струк тур не објек те про је кат изра ђен
од стра не лицен ци ра не про јек тант ске куће.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра ња за
радо ве из ста ва. 1 т. од а) до в) овог чла на за шуме у сво ји -
ни Репу бли ке су: тро шко ви мате ри ја ла, опре ме, радо ва,
пла те, оста ла лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и оста -
ле уго во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та,
који су еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре -
ским доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер -
љи ви, те дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња/суфи нан си ра ња не може да
буде: тро шко ви изра де про јект не доку мен та ци је, покри ва -
ње губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на земљи -
шта или опре ме ако то није дио про јект ног задат ка, режиј -
ски тро шко ви (стру ја, вода, теле фон, закуп) и сви дру ги
тро шко ви за које није могу ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

Члан 28.

(1) За изград њу и одр жа ва ње инфра струк тур них обје -
ка та за шуме у при ват ној сво ји ни, уко ли ко су кори сни ци
оста ла прав на лица, нео п ход но је доста ви ти:

а) за шум ске кому ни ка ци је про је кат изра ђен у скла ду са
Пра вил ни ком о изра ди про је ка та за шум ске кому ни ка ци је, 

б) за оста ле инфра струк тур не објек те про је кат изра ђен
од стра не лицен ци ра не про јек тант ске куће.

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра -
ња/суфи нан си ра ња за радо ве из ста ва 1. т. а) и б) овог чла -
на су: тро шко ви мате ри ја ла, опре ме, радо ва, пла те, оста ла
лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и оста ле уго во ре не
услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та, који су еви ден -
ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре ским доку мен ти -
ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер љи ви, те дока зи ви
ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(2) Пред мет финан си ра ња/суфи нан си ра ња не може да
буде: тро шко ви изра де про јект не доку мен та ци је, покри ва -
ње губи та ка или дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на земљи -
шта или опре ме ако то није дио про јект ног задат ка, режиј -
ски тро шко ви (стру ја, вода, теле фон, закуп) и сви дру ги
тро шко ви за које није могу ће обез би је ди ти доказ.

(3) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

(4) Ако је кори сник сред ста ва физич ко лице, дужан је
доста ви ти извје штај о намјен ском утро шку сред ста ва у
скла ду са чла ном 40. став 3. овог пра вил ни ка. 

Члан 29.

(1) За газдо ва ње шума ма и шум ским земљи штем на
под руч ју крша нео п ход но је доста ви ти: 

14 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 68 20.07.2012.



а) за шуме у сво ји ни Репу бли ке копи ју изво да из Про гра -
ма газдо ва ња под руч јем крша и извед бе ни про је кат изра ђен
у скла ду са истим, са детаљ ном кал ку ла ци јом тро шко ва са
ПДВ-ом за све врсте посло ва који ће се финан си ра ти у теку -
ћој годи ни и по сва ком објек ту, са табе лар ним при ка зом
река пи ту ла ци је пла ни ра них радо ва у писа ном и елек трон -
ском обли ку на обра сци ма про пи са ним Кон кур сом,

б) за шуме у при ват ној сво ји ни про је кат ура ђен од
стра не извр ши о ца струч но -тех нич ких посло ва у шума ма у
при ват ној сво ји ни и

в) за пошу мља ва ње пожа ри шта на под руч ју крша,
поред про јек та, нео п ход но је и за шуме у сво ји ни Репу бли -
ке и за при ват не шуме доста ви ти пре мје ром утвр ђе ну опо -
жа ре ну повр ши ну, кар ту опо жа ре не повр ши не у раз мје ри 1
: 10000 и запи сник Аген ци је за шуме о опо жа ре ној повр -
ши ни, мје сту и вре ме ну када се пожар поја вио. 

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра ња за
радо ве из ста ва. 1 т. од а) до в) овог чла на за шуме у сво ји -
ни Репу бли ке су: тро шко ви мате ри ја ла, опре ме, радо ва,
пла те, оста ла лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и оста -
ле уго во ре не услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та,
који су еви ден ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре -
ским доку мен ти ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер -
љи ви, те дока зи ви ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња не може да буде: тро шко ви
изра де про јект не доку мен та ци је, покри ва ње губи та ка или
дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на опре ме ако то није дио
про јект ног задат ка, режиј ски тро шко ви (стру ја, вода, теле -
фон, закуп) и сви дру ги тро шко ви за које није могу ће обез -
би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

(5) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра ња за
радо ве из ста ва 1. т. од а) до в) овог чла на за шуме у при -
ват ној сво ји ни уко ли ко су кори сни ци оста ла прав на лица
су: тро шко ви мате ри ја ла, опре ме, радо ва, пла те, оста ла
лич на при ма ња (у скла ду са Уред бом) и оста ле уго во ре не
услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та, који су еви ден -
ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре ским доку мен ти -
ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер љи ви, те дока зи ви
ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(6) Пред мет финан си ра ња не може да буде: тро шко ви
изра де про јект не доку мен та ци је, покри ва ње губи та ка или
дуго ва ња, кама те, казне, купо ви на земљи шта или опре ме
ако то није дио про јект ног задат ка, режиј ски тро шко ви
(стру ја, вода, теле фон, закуп) репре зен та ци ја и сви дру ги
тро шко ви за које није могу ће обез би је ди ти доказ.

(7) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

(8) Ако је кори сник сред ста ва физич ко лице, дужан је
доста ви ти извје штај о намјен ском утро шку сред ста ва у
скла ду са чла ном 40. став 3. овог пра вил ни ка. 

Члан 30.

(1) За успо ста вља ње, одр жа ва ње и уна пре ђи ва ње систе -
ма струч но-савје то дав не подр шке вла сни ци ма при ват них
шума нео п ход но је доста ви ти про грам са детаљ ном кал ку -
ла ци јом тро шко ва са ПДВ-ом за све врсте посло ва који ће се
финан си ра ти у теку ћој годи ни, са табе лар ним при ка зом
река пи ту ла ци је пла ни ра них радо ва у писа ном и елек трон -
ском обли ку на обра сци ма про пи са ним Кон кур сом. 

(2) Тро шко ви који могу бити пред мет финан си ра ња за
оба ве зе из ста ва 1. овог чла на уко ли ко су кори сни ци оста -
ла прав на лица су: тро шко ви мате ри ја ла и опре ме, пут ни
тро шко ви, хоно ра ри за лица која има ју уго вор о раду за
оба вља ње наве де них актив но сти а која нису запо сле на код
субјек та који је под но си лац захтје ва у изно су нај ви ше до

20% од одо бре не виси не сред ста ва и оста ле уго во ре не
услу ге нео п ход не за реа ли за ци ју про јек та, који су еви ден -
ти ра ни у обра чу ни ма и послов ним и поре ским доку мен ти -
ма кори сни ка, пре по зна тљи ви и про вјер љи ви, те дока зи ви
ори ги нал ном доку мен та ци јом.

(3) Пред мет финан си ра ња не може да буде: хоно ра ри
осим за лица која има ју уго вор о раду за оба вља ње наве де -
них актив но сти, а која нису запо сле на код субјек та који је
под но си лац захтје ва, пла те, покри ва ње губи та ка или дуго -
ва ња, кама те, казне или набав ка опре ме ако то није дио
про јект ног задат ка, режиј ски тро шко ви (стру ја, вода, теле -
фон), репре зен та ци ја у ври јед но сти пре ко 10% од одо бре -
не ври јед но сти доди је ље них сред ста ва и сви дру ги тро -
шко ви за које није могу ће обез би је ди ти доказ.

(4) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

Члан 31.

(1) За подр шку удру жи ва ња при ват них шумо вла сни ка
пра во има ју удру же ња при ват них шумо вла сни ка чија реги -
стра ци ја није дужа од годи ну дана од дана упи са у једин -
ствен реги стар удру же ња. Уз при ја ву на Кон курс нео п ход -
но је доста ви ти: 

а) копи ју суд ског рје ше ња о реги стра ци ји, 

б) спи сак чла но ва удру же ња са дока зи ма о вла сни штву
над шумом и шум ским земљи штем и

в) рачун или пред ра чун за набав ку основ них сред ста ва,
потреб ног мате ри ја ла и опре ме за опре ма ње кан це ла риј -
ског про сто ра.

(2) Виси на сред ста ва утвр ђу је се у виси ни до 50% од
виси не инве сти ра них сред ста ва и не може бити већа од
5.000 КМ/кори сни ку у теку ћој годи ни.

(3) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала -
зи у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал -
ним рачу ни ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, видљи во
озна чен ред ним бро јем у скла ду са редо сли је дом у финан -
сиј ском извје шта ју.

Члан 32.

(1) За дру ге намје не за уна пре ђи ва ње шума услови ће
бити дефи ни са ни Кон кур сом, а у скла ду са одлу ком орга -
на који додје љу је сред ства.

(2) Кори сник сред ста ва дужан је доста ви ти извје штај о
намјен ском утро шку сред ста ва на Обра сцу 3, који се нала зи
у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, доку мен то ван фискал ним
рачу ни ма, обра чу ни ма извр ше них испла та са одго ва ра ју ћим
уго во ри ма, дока зи ма о извр ше ним упла та ма, одго ва ра ју ћом
поре ском при ја вом, видљи во озна чен ред ним бро јем у скла -
ду са редо сли је дом у финан сиј ском извје шта ју.

Члан 33.

(1) Субјек ти из чла на 12. овог пра вил ни ка могу се при -
ја ви ти на Кон курс са јед ним или са више раз ли чи тих про -
је ка та из чла на 6. став 2. овог пра вил ни ка.

(2) Про јек ти који се реа ли зу ју у фаза ма и који тра ју и
након исте ка теку ће годи не у којој је рас пи сан Кон курс
могу да буду при ја вље ни на наред ни кон курс за финан си -
ра ње пре о ста лих фаза про јек та уко ли ко су кори сни ци
испу ни ли оба ве зе про ис те кле из Уго во ра о кори шће њу
сред ста ва посеб них намје на за шуме са кори сни ци ма сред -
ста ва из чла на 38. став 7. овог пра вил ни ка. 

Члан 34.

(1) Кон курс се обја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Репу -
бли ке Срп ске”, јед ном днев ном листу и на интер нет-стра -
ни ци Мини стар ства и отво рен је за под но ше ње при ја ва 15
дана од дана њего вог обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку
Репу бли ке Срп ске”.
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������ � 
�
������ ��������, �
�� �� 
�
����
, � �� 
�
�� �
��� "��������
 ��������� 6�
�
� 
 �
���#��� ������� �
����$ ������� �� ���� � �
��-
������ ������� (� ����� �����: 6�
�
�).  

(7) +������ �� ���� 5. 
�
� ����� � ���
������ ��
���
 � �
���� � ����� � 6�
�
�
�. 
���� 38. 

(1) 6�
�
� ����� ��
�
��� �����, 
��� � ���� ���
��, ����� � �
������ ����� ���
%��� ���
��, ���
 
�
�����$ 
������� �
 �
������� ������ ���
�� � ������ ���
 
�
�����$ �������, ��
�� � ����� �
���#��� �������, 
�
�
�� �� ���
%��� ���
�� �
 ��
����� � �
�
���� ������� ��������$ ���
��, �
�
�� ������������ �
������ �����-
��, ����
 � ����� �
���
�� �������
� �
���#��� �������, 
������ �
������� �������
� �����
���������
� ��
-
�����, �� ���%��� 
���� ��%�
��� ����� � 
������ ��
�
���$ �����. 

(2) +������ �
����$ ������� �� ���� �
���� �� � �
���� � �
�
���� ����%���� 6�
�
�
�. 
(3) 	
����� ������� ����� �� �� 
�������� <������� �� ���� 
 ��� 
�
��
���� �
�� ���
������ ������� ���-

�������� ��
�����, � <������� �� ���� #� 
 ������� ��
������� 
���$ 
���������� "��������
. 
(4) "��������
 �
�� 
������� 6�
�
� ��
 � � �
���
��
� �
����� ������ �� �
����� ������� �� �������� 


������ �� 6�
�
��.  
(5) 6 ������ ���������
� �
���#��� �������, �
����� �� ����� �� ������ ���#��� ���������� ���
����$ 

������� ������
 � ���������#
� ���
��
� ������
� �����
� � �
�� 
� 30 ���� 
� ���� ������� ��$����� 
 �
����� 
���������� ���
����$ ������� �
����$ ������� �� ����.  

(6) 6 ������ �� �
����� �� ���
�� 
�
����� �������, ����� �� �� ������ �
���� ������� � �
�� 
� 30 ���� 
� 
���� ������� ��$����� 
 �
����� �����
����$ ������� �
����$ ������� �� ����.  

(7) 6 ������ �� �. 5. � 6. 
�
� ����� �
����� ������� �
����$ ������� �� ���� �
�� �
������� �
�� ������� �� 
	
���� ��� ���
� �������� ��$ 
������ ��
������$ �� ����$
��
� ��
�
��.  



20.07.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 68 17
 

(8) *� ������ 
��
�
��
�� �� ����� �
�� ��� ���%��� 6�
�
�
� ���������� � 
������ *��
�� 
 
�������
��� 

��
���. 

���� 39. 
"��������
 
���������� ����
� � �
��
�
�� ������� 
 ����������� 	
����� ������ ����� � �� ��������-

������� "���������.  
���� 40. 

(1) <������� �� ���� ���� �
���
�� � �
���
���� ���
��� ������� �
����$ ������� �� ���� � ������� �������-
���� ��
����� �� ���� ��
�
����$ 
������ � �
�������$ ���������� �
������.  

(2) 	
����� ������� �
����$ ������� �� ���� �� ����� 12. ��� 1. �. �) � �) ����� �� �
������ ��������� <�����-
�� �� ���� 
 �������
� ���
��� ������ �� ������ 3, �
�� � ������ � ����
�� 3. 
�
� ����������. 

(3) 	
����� ������� �
����$ ������� �� ���� �� ����� 12. ��� 1. ����� �) ����� �� �
������ ��������� 
 
�������
� ���
��� �������, �
�� �
�� ���� �
������
��� �������
� <������� �� ����.  

(4) >�������� �� ���� 2. 
�
� ����� ��
�� � 
�: 
�) ���������� 
 ����������� ������
�� � 
�) '�������
� ���������� � �
�����
� �
����������
�. 
(5) <������� �� ���� �
�� ���� �
������ 
 ���
��� ��������$ ������� �� 
�
�� 6�
�
��, �
�� ����������� ��
��-

����, 
�
��
���� � ���� � ����������
� ��
������, �
�������� ������������ �
������ �������, �������
� �
���
-
�� ���
��� ������� � �
 
�
����� �
�
�� 
���������� "��������
 ���������� ������
�. 

(6) >��������� ����
� ��� ���
��
� ������� �
����$ ������� �� ���� ���� >�������� �� �������
 � �
�-
��
. 

���� 41. 
+������� �� ���� 
�
� ���������� ������� �� ���� ��������� 
 ������ ����������, ������������� �� ���
���-

�� ������� � �
����� �
���#��� ������� �
����$ ������� �� ���� (“+������� ������ 8�������� +����”, ��
� 
106/11).  

���� 42. 
���� ��������� ���� �� ���� 
�
� ���� 
� ���� 
���������� � “+������
� ������� 8�������� +����”. 

��
�: 12.06-45/12 
12. ���� 2012. �
����  "������, 
���� @���  �������	 ����	�
�	��, .�. 

����� 1. 
��8<*<A 1 

B���� 8�������� +����, "��������
 �
�
��������, �������� � �
�
��������  
C�� 8�������� +���� 1, 78000 ���� @��� 
���.: 051/338-415, '��: 051/338-508 

�8>D<B< !< 	�!	68+ *< &�&DE@6 +8E&+C<B< ��+E�!>F !<"DE!< *< G6"E 
����� �
���� 

���� ����� �
��
�
�� ������� / 
��� � ������� 

 

+������� �
��
�
�� ������� / 
����� ���
���� 

 

��
��� �������
�   

D>�/D"�  

��
� ���
 ������ / ����#�� ������  

!���� �����, �������, '�������  

&�����
�  

	
����� 

��  

��
� ����'
��  

��
� ����'���  

E-mail  

B<I!< !<��"E!<: �������
 �� ����
���� �� �
������� �������� � 	
����� 

!��
����: 6�
���
 ������� �
���� ��$�������� ���� ��
�
�� 
� ������%��
�, �
����� �
������ �� �
����
� �
��-
����� � ����
���� �� 
��� 
������. 

 
"���
:  
&����:                                                                                                                                              ���
�
��
 ���� 	
������  

(". �.)                                                          (��� � �������, �
���) 
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����� 2. 
��8<*<A 2 

B���� 8�������� +����, "��������
 �
�
��������, �������� � �
�
��������,  
C�� 8�������� +���� 1, 78000 ���� @��� 
���.: 051/338-415, '��: 051/338-508 

+	8<JE!< BE8*>D< �8�DE	C< 
��� ��
����� 
B��� �
�� � ����� � D����� �
����
�  
	����� 
�� ��
����� – ����, ������ � 
��� �
�
�� 
  

��
������ '��� 
  

��������� ��������� – ���
�
��� ������ � 
�����
� 
  

��
� ������� ��
����� 
  

>��
 ������� �
������$ �� ����������� ��
�����  
B������ ����������� ��
����� 
  

�������� ������� ���������� (����������� � ����
-���-
�
�, ������������ ������ � ����� ������ ������������)  

&� �� � 
�������� ����$
��
 �������� �
�������� ���-
��� 
� ����� "��������� �
�
��������, �������� � 
�
�
��������?  

 

!��
����: 6�
���
 ������� �
���� ��$�������� ���� ��
�
�� 
� ������%��
�, �
����� �
������ �� 
�
����
� �
������� � ����
���� �� 
��� 
������. 

* *� ��
����� �
�� � ��������� �
 '����� �
�����
 �� �
������ �
����� 
 
�������
�� ������� �
 '����� �������-
���� ��
�����, �
���
 ����� ���� '��� � �
�� '��������� ������
�� ����� � ���� '��� ��
����� � �����
� �
�����, �� 
�����
 ������� ���� '��� ��
�����.  

** *� ��
����� �
�� � � '��� ����������� �
�����
 �� �
������ �
���� 
 
������%��� ���
�� '���������. 
*** +���� ����� ���#��� ������� ��
����� �
�� ���� �
������ � 
������� 
� �
��
�
�� ��
�����.  
 
"���
:                                                                                                                                             ���
�
��
 ���� 	
������ 
&����:                                                                                                                                                    (��� � �������, �
���) 
 
 

	
����� �������:_____________________________________________________                                           ����� 3. 
��
� 6�
�
�� � ����� �
�����:______________________________________________ 
����
� 
�______________�
__________20__________. �
����   ��8<*<A 3 
>��
 �
�������$ �������______________________________ 

   
M�������� ��������� 
 �������
� ���
��� ������� �
����$ ������� �� ���� 

8���� 
��
� ��� ��$
��  ��������
 

�
 ��
����� 
��
����
 

�
 6�
�
�� 
6��
-
���
 

����
 ��-
���
���
 

1  8�$
�� �� ����� �������      
�)  8�$
�� �� ����
 �����      
�)  8�$
�� �� ������� ��
��
�� ���
����$-�
��� 
��
�      
2  8�$
�� �� 
�
�� �
���#��� �
�� � �����      
�)  8�$
�� �� 
�
�� ������      
�)  8�$
�� �� ���. �������� � �
������� �����      
�)  8�$
�� �� �����
���� �����      
�)  8�$
�� �� ������� ���������      
�)  8�$
�� �� ���. 
��������      
%)  8�$
�� �� 
�
�� ���
���� � ��������      
�)  8�$
�� �� ������ �����      
�)  8�$
�� �� �����
 ���������� ���
����$      

�)  8�$
�� �� ����
 ������� �� ��� ��� ����
� 
��
� – 
��
�
� 
 �����     

�)  8�$
�� �� ����
 ������� �� ��� ��� ����
� 
��
� – 
���
��� $
�
����     

�)  8�$
�� �� 
�
�� �
���� � �
�. �� ����� �
�
�����      
�)  8�$
�� �� 
�
�� ��������������      
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�)  ����� ��$
�� �
 
�
�� �
���#��� �
�� � �����      
3 >����� �� ��'�������� ��
����     
�) >����� �� ������� �
��
���� � 
�����     
�)       
�)       

6	6�!> 8<+F�&>:     

 
 
8������������� ��$
��     

8���� 
��
� ��� ��$
��  ��������
 

�
 ��
����� 
��
����
 

�
 6�
�
�� 
6��
-
���
 

����
 
�����
���
 

1 8�$
�� �� ����� �������  
2 8�$
�� �� 
�
�� �
���#��� �
�� � �����  
3 >����� �� ��'�������� ��
���� 

  6	6�!> 8<+F�&>: 
 

���
�
��
 ����:_________________________________ 
 

��8<*<A 3 
	
����� �������:_____________________________________________________ 
��
� 6�
�
�� � ����� �
�����:______________________________________________ 
����
� 
� ___________________�
_____________________20__________. �
���� 
>��
 �
�������$ �������______________________________________________ 

+���� �
������� �
����������� �� �������� �
 '�������
� ���������� 

8���� 
��
� 

��
� � ����� ������/��
�
��/���
�� � �������-
�� 

��� ���
-
���  

������� 

�
������ 
��  

6�
�
�� 
>��
 � 

	" 
!��
��-

�� 

1           
2           
3           

6	6�!�:         
  

                                                                                                                                                    ���
�
��
 ����: 
 __________________________ 

 
 

����� 4. 
 

��8<*<A 4 
EB>&E!A>�!> @>+C �8�DE	C< *< !<6�!�>+C8<I>B<�	> 8<& > ��8<*�B<NE 

����� �
���� 
 �
��
�
�� ������� 
>�'
������� 
 �
��
�
�� ������� ��
����� 
!���� ���������� �
�
�� ��
�����  
<����  
��
��� �������
�   
D>�  
>�� � ������� ����
��/������/������
��  
	
����� 

��  
��
� ����'
��  
��
� ����'���  
E-mail  
>��������� �� ���#��� (���
 ����� �
�
�� 
��
�����, �����, ��O���� 
�����������, ���� 
���$
��) 

 

B<I!< !<��"E!<: �������
 �� �� � ����
�� �� �
������� �������� � 	
����� 
!��
����: 6�
���
 ��� ���� 
����#���$ �
��
����� ������� ��
�����, 
�� ��'
������� �
������ �� 
���
� �
��
�
��. 
 
!���� ��
�����:  
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 C�� ��
�����: 
!����
����������� 
 

 C������  

 8������� �����
����������
� ���� 
 

 �����  
 
1. �
���� 
 ��
�����
� ���� 

86	�B�&>@<A �8�DE	C< – 	��8&>!<C�8: 
������� � ���  
C���'
�  
"
����� ����'
�  
E-mail  
M������� � 
�����������  
!��
����  
������� � ���  
M������� � 
�����������  

!��
����: 6 ������ ����
� ��� ���� 
����#���$ �
��
����� �������, �� ��
����� �
�� ���� 
��
�
�-
�� ��� 
����#��� ��
 ����� 

��. 

 

 
�������
� �������� ��
�
%��� ��
����� 
� �
����� �
�������� 6�
�
�� 
����
� �
������ �� �
����� ����������� ��
�����  
����
� �
������ �� ��������� ��
�����  
!�������� �
� �� �
����� ������
�� � ��
����� (������ �����)  
B������ ������� ��
�����  
&� �� �� ��
����� ������� ��
��
�
������? (������: �� ��� ��)  
 
�������
� ���
� ������� �� '��������� ��
����� (��O�� ��
�����)  
>��
 �����
� ��O��� ��
����� (� 	")  
>��
 ������ ������� �� ����#� �
���� ��
����� (� 	")  
>��
 ������ ��O��� ��
����� �
�� � '������� �� 
������$ ������� 
(� 	")  

>��
 ������ ��O��� ��
����� �
�� � '������� �� ������� �
����$ 
������� �� ���� (� 	")  

 
2. +�������� ��
��
�� 

8. ��. B8+C< C8�G	�B< 
>*!�+ 

��O�� +��
'����. 
1. C�
��
�� ��'����������� 
�����   

2. C�
��
�� ����� ���������$ ���������� (������� � 
�. 
�����)   

3. "���������� ��
��
�� (���������, ����
���������, �
���
, 
�����
)   

4. 6����� ������� ����������
� ���� (��������, ����
#����)   
5. F
�
����    
�) ����
�� ��
�����
� ���� � �����
����������
� �����   
�) ����
�� ��
�����
� ���� � ����������
� �����    

�) ����� ����
�� ��
�����
� ���� (������ ��������, ��$���-
�
 

���, ������� � �.)   

6. 8������ ��
��
�� (�
 10% 
� ������$ ��
��
�� ����������� 
��
�����)   

7. ����� ��
��
��   
6	6�!�:   

 

P86�< >+C8<I>B<�< – �8�DE	C!> C>": 
8. ��. >�� � �������, ����� �
��� <����
���� (���������/������) 

1.    
2.    
…    
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�) C�
��
�� ��
�����
� ���� � �����
����������
� ��� �����
-������
� ����� 

8. ��. >�� � ������� *���� 6����� ��
� �
��� 
��
�� 

B������
� �
��� 
��� (	") 

6����
 �������� 
$
�
��� (	") 

1.      
2.      
      

6	6�!�:  
 

�) C�
��
�� ��
�����
� ���� � ����������
� ����� 

8. ��. >�� � ������� *���� 6����� ��
� �
��� 
��
�� 

B������
� �
��� 
��� (	") 

6����
 �������� 
$
�
��� (	") 

      
1.      
2.      
3.      
      

6	6�!�:  
 

�) C�
��
�� 
����$ ����
�� ��
�����
� ���� (������ ��������, ��$����
 

���, ������� � �.) 
8. 
��. >�� � ������� *���� 6����� ��
� �
��� 

��
�� 
B������
� �
��� 

��� (	") 
6����
 �������� 

$
�
��� (	") 
      

1.      
2.      
3.      
      

6	6�!�:  
  

>�'
������� 
 ������ ��������� �
�� � �
������ �� ��
�
%��� ��
�����: 
>��
 �����$ ������� � ��
����� (� 	"):  

 
3. ��� ��
����� 

��� �������
� ���� (��������
 1 �����) 
 
������
���� ������� ��
������$ ������
�� (��������
 1 ��.) 
 
��
����� ������� ��
����� �� ����
� ���
�� (��������
 1 ��.) 
 
������
� ��������� � �'����� ��
����� (��������
 1 ��.) 
 

 
A����� ��
����� (��������
 1 ��.) 

1.  
2.  
3.  
…  

 
�������
� 
�
���$ ������
�� � ��
����� (��������
 3 ����e) 

8. ��. !���� ������
�� ������
 ������� 
(������) ������� ��O�� (� 	") 

1.    
2.    
3.    
…    

 
8�������� (��������
 3 �����) 

8. ��. ��� ��������� 
1. 
2. 



Аген ци ја за бан кар ство Репу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 4. став 1. тач ка з., чла на 10. став 2. тач -
ка б. и чла на 25. Зако на о Аген ци ји за бан кар ство Репу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
67/07 и 40/11), чла на 101. Зако на о бан ка ма Репу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 44/03,
74/04 и 116/11), а у вези са чла ном 5. Зако на о спре ча ва њу
пра ња нов ца и финан си ра ња теро ри стич ких актив но сти
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 53/09), Управ ни одбор
Аген ци је за бан кар ство Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
одр жа ној 26. јуна 2012. годи не,  д о н и о ј е

ОД Л У  К У

О МИНИ МАЛ НИМ СТАН ДАР ДИ МА АКТИВ НО СТИ

БАНА КА НА СПРЕ ЧА ВА ЊУ ПРА ЊА НОВ ЦА И 

ФИНАН СИ РА ЊА ТЕРО РИ СТИЧ КИХ АКТИВ НО СТИ

I - УВОД НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 1.

Овом одлу ком бли же се про пи су је мини мум оби ма,
обли ка и садр жа ја актив но сти бана ка на спре ча ва њу пра ња
нов ца и финан си ра ња теро ри стич ких актив но сти.

Члан 2.

Бан ке су дужне да у писа ном обли ку доне су про грам за
спро во ђе ње актив но сти из чла на 1. ове одлу ке, одно сно
про грам за упра вља ње ризи ком од пра ња нов ца и финан си -
ра ња теро ри стич ких актив но сти, те да обез би је де спро во -
ђе ње аде кват них кон тр ол них про це ду ра који ма ће се обез -
би је ди ти да се про грам, поли ти ке и про це ду ре у пот пу но -
сти спро во де у прак си.

Ризик пра ња нов ца и/или финан си ра ња теро ри стич ких
актив но сти пред ста вља могућ ност да кли јент зло у по трије би
бан ку за пра ње нов ца или финан си ра ње теро ри стич ких
актив но сти и да неки послов ни однос, тран сак ци ја или про -
из вод буду посред но или непо сред но упо трије бље ни за пра -
ње нов ца и/или финан си ра ње теро ри стич ких актив но сти.

Одред бе про гра ма, као и све поли ти ке и про це ду ре
бан ке су дужне да у пот пу но сти спро во де у свом сје ди шту,
у свим фили ја ла ма и дру гим орга ни за ци о ним дије ло ви ма у
земљи и у свим фили ја ла ма или дру гим орга ни за ци о ним
дије ло ви ма у ино стран ству. Посеб ну пажњу бан ке су
дужне да посве ћу ју актив но сти ма својих фили ја ла и дру -
гих орга ни за ци о них дије ло ва у ино стран ству.

Акти ма из прет ход ног ста ва и у њихо вом спро во ђе њу
бан ке су дужне да оси гу ра ју висо ке етич ке и про фе си о нал -
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