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1924
На основу члана 97. став 3. Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/08), члана 69. ст. 1.
и 2. и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10
и 86/10), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗАМЈЕНЕ ШУМА И
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и начин замјене шума и шумског земљишта у својини Републике Српске
(у даљем тексту: Република).
Члан 2.
Да би се извршила замјена шума и шумског земљишта
у својини Републике и шума и шумског земљишта у приватној својини, морају бити испуњени сљедећи услови:
а) да је шума или шумско земљиште у приватној својини енклава или полуенклава у комплексу шума у својини
Републике,
б) да се у дијелу шуме или шумског земљишта у својини Републике (мање изоловане шуме, енклаве или полуенклаве) не може организовати рационално газдовање,
в) да шума или шумско земљиште које се тражи у замјену не ометају одрживо газдовање шумама, прилаз путевима и ријекама,
г) да су шуме или шумско земљиште у приватној својини погодни за пошумљавање или за изградњу шумске инфраструктуре и
д) да су шуме или шумско земљиште који су предмет
замјене исте или приближне тржишне вриједности, а што
утврђује надлежни судски вјештак из предметне области,
кога ангажује подносилац приједлога.
Члан 3.
(1) Поступак за замјену шума и шумског земљишта покреће се подношењем Приједлога за замјену шума и шумског земљишта (у даљем тексту: Приједлог).
(2) Приједлог подноси власник шума и шумског земљишта у приватној својини или корисник шума и шумског земљишта у својини Републике.
(3) Приједлог се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).
Члан 4.
(1) Приједлог треба да садржи основне податке о парцелама које су предмет замјене (површина, квалитетна
класа, локација, катастарска честица и катастарска општина).
(2) Уз Приједлог се прилажу:
а) доказ о власништву,
б) посједовни лист,
в) копија катастарског плана и
г) сагласност власника шума или шумског земљишта у
приватној својини, уколико је подносилац Приједлога корисник шума и шумског земљишта у својини Републике.
Члан 5.
(1) Министарство разматра Приједлог и, уколико постоји заинтересованост за замјену, упућује га комисији на
даље поступање и о томе обавјештава подносиоца Приједлога.
(2) Уколико Министарство оцијени да нема интереса за
замјену, одбија Приједлог и о томе обавјештава подносиоца Приједлога.
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Члан 6.
(1) За обављање стручних послова у вези са прикупљањем документације и вођењем поступка замјене шума и
шумског земљишта министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: министар) именује комисију.
(2) У поступку из става 1. овог члана комисија:
а) утврђује да ли је Приједлог потпун и уколико није враћа га на допуну,
б) утврђује испуњеност услова из члана 2. т. а) до г),
в) врши увиђај на парцелама које су предмет замјене,
г) води записник приликом увиђаја на лицу мјеста,
д) након увиђаја на лицу мјеста израђује стручно мишљење о оправданости, односно неоправданости замјене
предметне шуме и шумског земљишта и
ђ) обавља и друге радње неопходне у поступку замјене
шума и шумског земљишта.
Члан 7.
(1) Министарство, на основу стручног мишљења из
члана 6. став 2. тачка д) овог правилника, израђује Приједлог уговора о замјени шума и шумског земљишта.
(2) Приједлог уговора из става 1. овог члана доставља
се Влади Републике Српске (у даљем тексту: Влада), ради
давања сагласности.
(3) По добијеној сагласности Владе, министар и власник шуме и шумског земљишта у приватној својини закључују уговор о замјени шума и шумског земљишта.
(4) Прије закључења уговора из става 1. овог члана
Министарство је дужно да прибави мишљење Правобранилаштва Републике Српске о правној ваљаности уговора.
Члан 8.
(1) Све трошкове који настану у поступку замјене шума и шумског земљишта сноси подносилац Приједлога.
(2) Трошкови из става 1. овог члана уплаћују се на рачун јавних прихода Републике.
Члан 9.
Надзор над извршењем уговора о замјени шума и шумског земљишта врши Министарство.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима и начину замјене шума и шумског
земљишта у својини Републике (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/09).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.332-815/11
19. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Мирослав Миловановић, с.р.

1925
На основу члана 107. став 2. тачка њ) Закона о шумама
(“Службени гласник Републике Српске”, број 75/08) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10),
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
доноси

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА, КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА И ПОСТУПКУ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин прикупљања,
намјена и критеријуми за расподјелу и поступак коришћења средстава посебних намјена за шуме.
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Члан 2.
Ради остваривања дугорочних циљева заснованих на
принципима одрживог газдовања шумама, утврђених у
Шумарском програму Републике Српске, Стратегији развоја шумарства и плановима газдовања шумама (Основ)
предвиђају се финансијска средства за заштиту шума, политику и планирање, управљање и газдовање шумама,
обједињавање катастра шума и унапређивање шума, као
средства посебних намјена за шуме.
Члан 3.
(1) Средства посебних намјена за шуме прикупљају се
из сљедећих извора:
а) надокнаде за коришћење шума и шумског земљишта
у својини Републике Српске (у даљем тексту: проста репродукција шума),
б) надокнаде за обављање послова од општег интереса
у шумама у приватној својини (проста репродукција у приватним шумама),
в) надокнаде за унапређивање општекорисних функција шума (у даљем тексту: проширена репродукција шума),
г) надокнаде за закуп шумског земљишта у својини Републике Српске (у даљем тексту: Република) и надокнаде
за изузимање земљишта из шумске производње,
д) средстава остварених одузимањем и продајом незаконито стечене користи из шуме и предмета којима је незаконита радња учињена,
ђ) наплаћених средстава за искрчену шуму у поступку
промјене намјене шума и шумског земљишта,
е) надокнаде за сакупљање осталих шумских производа и
ж) осталих извора у складу са законом.
(2) Средства посебних намјена за шуме могу да се користе за намјене утврђене овим правилником, које се организују и спроводе на територији Републике.
Члан 4.
(1) Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да уплаћује надокнаду за коришћење шума и шумског земљишта у својини Републике (проста репродукција шума) на рачун јавних прихода Републике, тромјесечно, до десетог у мјесецу за претходна три мјесеца,
остварених продајом шумских дрвних сортимената, утврђено по цијенама у шуми на пању по цјеновнику корисника.
(2) Намјенска средства из става 1. овог члана користе
се за:
а) израду шумскопривредних основа,
б) припрему земљишта за природно подмлађивање,
в) пошумљавање садњом садница и сјетвом сјемена у
високим шумама са природном обновом,
г) попуњавање култура насталих садњом и сјетвом сјемена у високим шумама са природном обновом,
д) његу култура (прашење, окопавање, чишћење од корова и непожељних врста и прве прореде) у високим шумама са природном обновом,
ђ) његу природног подмлатка,
е) заштиту шума,
ж) изградњу и одржавање шумских саобраћајница и
пратеће инфраструктуре,
з) одржавање информационог система у шумарству,
и) успостављање и одржавање катастра шума и шумског земљишта,
ј) чување и одржавање граничних ознака између шума
у својини Републике и шума у приватној својини и
к) друге намјене за унапређивање шума.
(3) Дио средстава из става 1. овог члана дозначава се
кориснику шума, на основу његовог исказа да извршени
радови по врсти одговарају радовима описаним у ставу 2.
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овог члана и да су предвиђени производно-финансијским
планом корисника шума за текућу годину, на који је сагласност дало Министарство.
(4) Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да сачини извјештај о утрошку намјенских средства из става 3. овог члана и достави га Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).
(5) Преостали дио средстава намијењен је за израду и
надзор над израдом шумскопривредних основа за шуме у
својини Републике, а износ ових средстава обрачунава се
на основу цјеновника радова за израду шумскопривредних
основа за шуме у својини Републике који доноси Министарство.
(6) Уколико Агенција за шуме не врши израду и надзор
над израдом шумскопривредних основа за шуме у својини
Републике, Министарство их повјерава извођачу посредством јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс), који се
спроводи по процедури јавних набавки.
(7) Министарство посредством Агенције за шуме врши
контролу утрошка намјенских средства из става 1. овог
члана са прегледом извршених радова из става 2. овог члана.
Члан 5.
(1) Надокнаду за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини (проста репродукција у
приватним шумама) уплаћују власници приватних шума
приликом издавања отпремног исказа на рачун јавних прихода Републике.
(2) Намјенска средства из става 1. овог члана користе
се за:
а) обављање стручно-техничких послова у приватним
шумама,
б) израду шумскопривредних основа,
в) припрему земљишта за природно подмлађивање,
г) пошумљавање,
д) попуњавање новоподигнутих шумских култура,
ђ) његу шумских култура и шумских састојина,
е) заштиту шума од биљних болести, штеточина и пожара,
ж) изградњу и одржавање инфраструктурних објеката и
з) друге намјене за унапређивање шума.
(3) За обављање стручно-техничких послова у шумама
у приватној својини од укупно прикупљених средстава из
става 1. овог члана 80% дозначава се кориснику шума као
извршиоцу стручно-техничких послова по основу уговора
о обављању стручно-техничких послова у газдовању приватним шумама, а на основу његовог исказа да извршени
радови по врсти и обиму одговарају радовима описаним у
ставу 2. тачка а) овог члана и да су предвиђени шумскопривредним основом за приватне шуме, на коју је сагласност
дало Министарство.
(4) Преостали дио средстава намијењен је за послове
из става 2. овог члана од т. б) до з), а распоређују се посредством Конкурса, који се организује и спроводи на територији Републике.
(5) Министарство расписује Конкурс једном у календарској години.
Члан 6.
(1) Надокнаду за унапређивање општекорисних функција шума (проширена репродукција) уплаћују сва правна
лица која своју дјелатност обављају на територији Републике, као и пословне јединице или дијелови правних лица чије је сједиште ван Републике, и то полугодишње и по
завршном рачуну.
(2) Намјенска средства из става 1. овог члана користе
се за:
а) израду Шумарског програма Републике Српске,
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б) израду Стратегије развоја шумарства Републике
Српске,
в) израду дугорочног програма газдовања подручјем
крша,
г) финансирање Савјета за шумарство,
д) финансирање утврђивања граница шума и шумског
земљишта у својини Републике,
ђ) израду и спровођење инвентуре шума на великим
површинама,
е) реализацију пројеката унапређивања шума без обзира на облик својине шума и шумског земљишта,
ж) унапређивање производње шумског репродуктивног
материјала,
з) обављање шумскоузгојних радова у високим деградираним шумама, изданачким шумама, голетима и кршу,
и) спровођење заштите шума у ванредним околностима,
ј) попуњавање, његу и прве прореде у културама подигнутим из средстава проширене репродукције шума,
к) издвајање нових и унапређивање стања постојећих
сјеменских објеката,
л) очување и унапређивање и усмјерено коришћење биодиверзитета шумских екосистема,
љ) издвајање конзервације и очување заштићених подручја,
м) научноистраживачки рад и образовање у области
шумарства,
н) изградњу и одржавање шумских саобраћајница у високим деградираним и изданачким шумама, голетима и кршу,
њ) подршку газдовању шумама и шумским земљиштем
на подручју крша и
о) друге намјене за унапређивање шума.
(3) Министарство утврђује приоритете за додјелу средстава за радове и активности у оквиру намјенских средстава проширене репродукције шума из става 2. овог правилника.
(4) У складу са приоритетима утврђеним у ставу 1.
овог члана, Министарство расписује Конкурс за додјелу
средстава.
Члан 7.
(1) Намјенска средства за надокнаду за закуп шумског
земљишта у својини Републике и надокнаде за изузимање
земљишта из шумске производње, искрчену шуму и средства од незаконито стечене користи из шуме користиће се
за куповину земљишта и подизање нових шума у својини
Републике и за интервенције у ванредним ситуацијама.
(2) Поступак за куповину шумског земљишта средствима оствареним из става 1. овог члана и члана 9. став 1.
овог правилника спроводи Министарство.
(3) Министарство расписује Конкурс за прикупљање
понуда за куповину земљишта по потреби.
(4) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) именује комисију састављену од три члана из Министарства, са задатком да прикупља
понуде, сачињава листу понуђача са понуђеном цијеном и
формира приједлог за куповину шумског земљишта који
садржи податке о политичкој општини, шумскопривредном подручју, катастарској општини и катастарским честицама на којима се налази земљиште које је понуђено на
продају.
(5) Комисија сачињава извјештај о спроведеном Конкурсу са приједлогом за куповину шумског земљишта који
доставља министру.
(6) На основу приједлога комисије, министар закључује купопродајни уговор, а укњижбу купљеног земљишта
спроводи Министарство.
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Члан 8.
(1) Надокнада за сакупљање осталих шумских производа користиће се за ревитализацију осталих шумских
производа.
(2) Министарство расписује Конкурс једном у календарској години.
Члан 9.
(1) Од укупно остварених средстава посебних намјена
за шуме, према Одлуци Владе Републике о давању сагласности на план утрошка средстава, 5% се резервише за непланиране мјере заштите.
(2) Средства резервисана за непланиране мјере заштите троше се за санирање посљедица природних катастрофа
ширих размјера, као што су велики шумски пожари, масовне вјетроизвале, сњеголоми и ледоломи, градације инсеката и слично.
(3) Неутрошена средства из става 1. овог члана користиће се за куповину шумског земљишта у својини Републике.
(4) Рјешење о утрошку ових средстава доноси министар.
Члан 10.
(1) Средствима посебних намјена за шуме управља
Министарство, уз стручну помоћ Агенције за шуме, сразмјерно удјелу у површини шума у својини Републике и
шума у приватној својини, осим средстава посебних намјена за шуме из члана 89. став 3. Закона о шумама којим
управља општина или град.
(2) Министарство расписује Конкурс једном у календарској години.
(3) Ако се на основу прихваћених програма и пројеката не искористе сва финансијска средства, Министарство
ће за исту намјену објавити нови Конкурс у истој календарској години са могућношћу преусмјеравања средстава
између приоритета из члана 6. став 3. овог правилника.
(4) Конкурс из става 2. овог члана спроводи се у исто
вријеме када и конкурси из члана 4. став 5, члана 5. став 4,
члана 6. став 4. и члана 8. став 2. овог правилника.
Члан 11.
Конкурс из члана 10. овог правилника садржи:
а) предмет Конкурса,
б) намјену и укупан износ финансијских средстава која се додјељују,
в) услове за учествовање на Конкурсу,
г) списак потребне документације која се прилаже уз
пријаву,
д) критеријуме за рангирање корисника средстава,
ђ) начин, мјесто и вријеме подношења пријаве,
е) начин, мјесто и вријеме отварања пријава,
ж) начин разматрања пријава,
з) обавезе будућих корисника средстава,
и) напомену о статусу непотпуних и неблаговремених
пријава учесника Конкурса и
ј) пријавни образац.
Члан 12.
Право подношења пријаве на Конкурс имају сљедећи
субјекти:
а) привредна друштва, друга правна лица и предузетници регистровани на територији Републике за обављање
дјелатности, односно радова и активности наведених у чл.
5. и 6. овог правилника,
б) удружења грађана регистрована на територији Републике за обављање дјелатности, односно радова и активности из члана 6. овог правилника,
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в) физичка лица која су власници шуме и шумског земљишта на територији Републике, а нису чланови удружења грађана из тачке б) овог члана,
г) право учествовања на Конкурсу немају субјекти који
нису реализовали пројекат и оправдали средства по уговору о коришћењу средстава посебних намјена за шуме у
претходној години.
Члан 13.
(1) За учествовање на Конкурсу субјекти из члана 12.
овог правилника достављају пријаве Министарству, на
обрасцима 1. и 2., који се налазе у Прилогу и чине саставни дио овог правилника.
(2) Уз пријаву на Конкурс прилаже се сљедећа документација:
а) приједлог пројекта за финансирање који треба да садржи:
1) опис пројекта (краћи опис пројекта, свеобухватни
циљ пројекта, појединачни циљеви пројекта, временски
оквир, оправданост улагања, очекивани исходи и резултати),
2) врсту и обим радова,
3) трошкове радова по јединици мјере,
4) трошкове по фазама реализације пројекта уколико је
ријеч о пројекту који се реализује по фазама (колико траје
свака фаза и које финансиране активности улазе у сваку
фазу пројекта са датумом почетка, укупно трајање сваке
фазе пројекта),
5) рокове завршетка пројекта;
б) овјерена копија рјешења о упису у судски регистар
или регистар надлежног општинског органа;
в) овјерена копија рјешења о регистрацији код Пореске
управе Републике (ЈИБ);
г) овјерена фотокопија биланса успјеха и биланса стања по завршном рачуну за годину која претходи години у
којој се расписује Конкурс субјеката из члана 12. т. а) и б)
овог правилника;
д) доказ о измиреним пореским обавезама и доприносима у претходној години субјеката из члана 12. т. а) и б)
овог правилника и потврда надлежног органа да нису у
стечају или ликвидацији;
ђ) потврда банке о отвореном рачуну и
е) изјава о непостојању сукоба интереса.
Члан 14.
(1) Субјекти из члана 12. овог правилника могу се пријавити на Конкурс са једним или са више различитих пројеката из члана 6. став 2. и члана 8. овог правилника.
(2) Пројекти који се реализују у фазама и који трају и
након истека текуће године у којој је расписан Конкурс могу да буду пријављени на наредни конкурс за финансирање
преосталих фаза пројекта уколико су корисници испунили
обавезе проистекле из уговора о коришћењу средстава посебних намјена за шуме са корисницима средстава из члана 18. став 5. овог правилника.
Члан 15.
(1) Конкурс се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске” и на интернет страници Министарства и
отворен је за подношење пријава 15 дана од дана његовог
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(2) Пријава на Конкурс, са пратећом документацијом,
подноси се лично или путем поште у штампаном облику
на адресу која је назначена у Конкурсу.
Члан 16.
(1) Пријаве на Конкурс оцјењују се према критеријумима прописаним овим правилником и Конкурсом.
(2) Критеријуми за избор пројеката са могућим бројем
бодова су:
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Број
Опис Могући
критеНазив критеријума
број бодова
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 шумскопривредним основом
10
20
5. утицај пројекта на општекорисне
функције шума
5
10
Укупно
55
100

Члан 17.
(1) Ради припреме и обраде пријава и избора пројеката,
министар именује Комисију за избор пројеката из реда запослених у Министарству, која има три члана.
(2) Комисија доноси Пословник о раду.
(3) Комисија у свој рад може укључити и друге стручне сараднике, али они не учествују у предлагању расподјеле износа финансијске подршке.
(4) Мандат чланова Комисије за избор траје један конкурсни период.
Члан 18.
(1) Комисија прегледа достављене пријаве у року који
је прописан Конкурсом.
(2) Чланови Комисије потписују записник, који садржи: вријеме и мјесто отварања пријава, предмет Конкурса,
имена присутних чланова Комисије, назив подносиоца
пријава, констатацију у вези са комплетношћу, исправношћу и испуњавањем конкурсних захтјева доспјелих пријава, као и списак учесника који нису доставили комплетну
и исправну пријаву или не испуњавају конкурсне захтјеве.
(3) Комисија за избор пројеката, након обраде пријава,
врши бодовање пројеката у складу са чланом 16. овог правилника и израђује извјештај о спроведеном Конкурсу са
приједлогом изабраних пројеката и номиналним износима
по поједином пројекту који доставља министру.
(4) У случају истог укупног броја бодова, предност у
додјели средстава ће имати пројекти оних субјеката који у
претходном периоду нису били корисници средстава посебних намјена за шуме.
(5) На основу приједлога Комисије, министар доноси
рјешење о избору пројеката и одобреним средствима које
је коначно, а на основу којег Министарство закључује Уговор о коришћењу средстава посебних намјена за шуме са
корисницима средстава (у даљем тексту: Уговор).
(6) Средства из става 5. овог члана су бесповратна, уколико се користе у складу са Уговором.
Члан 19.
(1) Уговор садржи: уговорне стране, обим и врсту радова, назив и локацију мјеста извођења радова, износ одобрених средстава по појединим врстама радова и укупан
износ одобрених средстава, услове и начин коришћења
средстава, рокове за извођење радова по пројекту са роковима пријема извршених радова, рокове извјештавања корисника средстава, право и начин контроле намјенског коришћења средстава, обавезу достављања завршеног научноистраживачког пројекта, те уређује остала међусобна
права и обавезе уговорних страна.
(2) Средства посебних намјена за шуме морају да се користе у роковима утврђеним Уговором.
(3) Корисник средстава дужан је да обавијести Агенцију за шуме о свим околностима које угрожавају успјешну
реализацију пројекта, а Агенција за шуме ће о насталим
промјенама одмах обавијестити Министарство.
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(4) Министарство може отказати Уговор уколико се у
контролном поступку утврди да корисник средстава не извршава обавезе Уговора.
(5) У случају ненамјенског коришћења средстава, корисник је дужан да изврши враћање ненамјенски утрошених
средстава заједно са припадајућом законском затезном каматом у року од 30 дана од дана доношења рјешења о поврату ненамјенски утрошених средстава посебних намјена
за шуме.
(6) У случају из става 5. овог члана, корисник средстава посебних намјена за шуме може поднијети нову пријаву
на Конкурс тек након измирења свих обавеза проистеклих
из претходног Уговора.
(7) За питања одговорности за штету која нису уређена
Уговором примјењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 20.
Министарство обавјештава јавност и подносиоце пријава о резултатима Конкурса писаним путем и на интернет
страници Министарства.
Члан 21.
(1) Агенција за шуме врши контролу и мониторинг
утрошка средстава посебних намјена за шуме и надзире
реализацију пројекта на бази уговорених обавеза и достављених извјештаја корисника.
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(2) Корисник средстава посебних намјена за шуме дужан је да сачини извјештај о утрошку намјенских средства
и да га на Обрасцу број 3., који се налази у Прилогу и чини
саставни дио овог правилника, достави Агенцији за шуме.
(3) Агенција за шуме води базу података о утрошку намјенских средства по основу Уговора, току реализације
пројеката, околностима у вези са реализацијом пројеката,
достављеним извјештајима корисника средстава, извршеној контроли утрошка средстава и по окончању рокова обавјештава Министарство табеларним приказом.
(4) Инспекцијски надзор над утрошком средстава посебних намјена за шуме врши Инспекција за шумарство и
ловство.
Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме (“Службени гласник Републике Српске”, број 98/10).
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.332-814/11
19. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Мирослав Миловановић, с.р.
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У ставу 4. ријечи: “из члана 3.” замјењују се ријечима:
“из члана 4.”.

1926
На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
70/06, 20/07, 86/07 и 71/09), члана 69. ст. 1. и 2. и члана 82.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/11 и 89/11) у члану
8. у ставу 1. број: “13” замјењује се бројем: “8”.
У ставу 3. ријечи: “максимално у року четири мјесеца
по јагњењу,” бришу се.
Члан 2.
У члану 13. у ставу 3. тачка а) мијења се и гласи:
“а) 0,35 КМ/кг - млијеко Е класе произведено и откупљено у октобру, новембру и децембру 2011. године,”.
У Прилогу Правилника у обрасцима 4. и 8. број: “0,25”
замјењује се бројем: “0,35”.
Члан 3.
У члану 102. у ставу 2. послије ријечи: “корисницима”
додају се ријечи: “а члановима комисије именованим рјешењем министра који нису запослени у Министарству једнократне накнаде за рад”.
Члан 4.
У члану 107. у ставу 1. број: “3.” замјењује се бројем:
“4.”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01.33-226/11
19. октобра 2011. године
Министар,
Бања Лука
Мирослав Миловановић, с.р.

1927
На основу члана 100. Закона о полицијским службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/10 и
78/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), министар унутрашњих послова, на приједлог директора полиције, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Члан 1.
У Правилнику о дисциплинској одговорности полицијских службеника (“Службени гласник Републике Српске”,
број 83/10) у члану 14. у тачки б) брише се запета и додаје
ријеч: “и”.
Тачка в) брише се.
Досадашња тачка г) постаје тачка в).
Члан 2.
У члану 15. у тачки в) послије ријечи: “чување” додају
се ријеч: “ствари” и запета.
У тачки е) послије ријечи: “стварима” додају се ријечи:
“или радним дужностима” и запета.
Члан 3.
У члану 16. у ставу 1. ријечи: “у којем је мјера изречена” замјењују се ријечима: “који је претходио изрицању
дисциплинске санкције”.

