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На основу чл. 29. и 37. Закона о извршавању Буџета 

Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину 
("Службене новине Федерације БиХ", број 5/18) и члана 4. 
став (4) Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и 
руралном развоју ("Службене новине Федерације БиХ", број 
42/10), а у вези са чланом 28. Закона о пољопривреди 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 88/07, 4/10 и 7/13), 
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 107. хитној 
сједници, одржаној 19.03.2018. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 
"СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА - ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ 
РАНИЈЕГ ПЕРИОДА" УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ 

ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2018. 
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И 
ШУМАРСТВА 

I 
Усваја се Програм утрошка средстава с критеријима 

расподјеле средстава "Субвенције приватним предузећима и 
предузетницима - Измирење обавеза из ранијег периода" 
утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 
2018. годину Федералном министарству пољопривреде, 
водопривреде и шумарства (у даљем тексту: Програм). 

Средства за реализацију Програма из става (1) ове 
тачке исплатит ће се с позиције 614500 "Субвенције 
приватним предузећима и предузетницима - Измирење 
обавеза из ранијег периода" утврђених Буџетом Федерације 
Босне и Херцеговине за 2018. годину ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 5/18) у износу од 11.500.000,00 КМ 
(у даљем тексту: Буџет). 

II 
Програм из тачке I ове одлуке саставни је дио ове 

одлуке. 

III 
Средства из тачке I ове одлуке исплатит ће се на терет 

Буџета, раздјел 24. с позиције 614500 "Субвенција 
приватним предузећима и предузетницима - Измирење 
обавеза из ранијег периода". Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем тексту: 
Федерално министарство) ће Програмом распоређена 
средства дозначити њиховим корисницима који су их дужни 
користити у складу са Законом о извршавању Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину, Законом о 
новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју и 
Законом о пољопривреди. 

IV 
Контрола у фази производње на терену потенцијалних 

корисника, као и току прикупљања и обраде документације 
везано за производњу, а прије достављања апликације 
Федералном министарству, надлежност је пољопривредних 
кантоналних инспектора односно овлаштених службеника 
кантоналних министарства у циљу осигурања намјенског 
утрошка средстава. 

Додатна контрола и надзор, у фази производње на 
терену, као и контрола над реализацијом свих мјера 
утврђених Програмом, укључујући и контролу издате 
документације коју доставља корисник, надлежност је 
Федералне пољопривредне инспекције и овлаштених 
службеника Федералног министарства. 

V 
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално 

министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и 
Федерално министарство финансија, свако у оквиру своје 
надлежности. 

VI 
О утрошеним средствима из тачке I ове одлуке 

Федерално министарство ће подносити тромјесечни 
извјештај Федералном министарству финансија. 

VII 
Реализацијом ове одлуке измирит ће се све обавезе 

пољопривредним произвођачима за производње у периоду 
2014.-2017. година, осим обавеза из наведеног периода за 
које се врше додатне контроле и гдје су у току жалбени и 
судски поступци. Захтјеви клијената пристигли након 
01.10.2017. године реализоват ће се у складу са Програмом 
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новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју за 
2018. годину. 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве 

у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 212/2018 
19. марта 2018. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р. 
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Федерално министарство пољопривреде, 
водопривреде и шумарства 

ПРОГРАМ 
НОВЧАНИХ ПОДРШКИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И 

РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ 
"СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА - ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ 

РАНИЈЕГ ПЕРИОДА" 

  

1. Период реализације Програма: Од 01.01. до 
31.12.2018. године 

2. Укупна вриједност Програма: 11.500.000,00 КМ 
3. Намјена Програма: Подршка производњи кроз 

модел потицаја производњи - измирење обавеза из 
ранијег периода 

4. Корисници Програма: Клијенти уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава /Регистар клијената 

5. Извор средстава: Буџет Федерације Босне и 
Херцеговине за 2018. годину - Буџет Федералног 
министарства пољопривреде, водопривреде и 
шумарства "Субвенција приватним предузећима и 
предузетницима - измирење обавеза из ранијег 
периода" ("Службене новине Федерације БиХ", број 
5/18) 

6. Носилац Програма: Федерално министарство пољо-
привреде, водопривреде и шумарства 

7. Одговорно лице: мр.сци. Шемсудин Дедић, министар 
УВОД 
Код израде Програма новчаних подршки у 

пољопривреди и руралном развоју за 2018. годину, водило 
се рачуна о: 

 Одредбама Закона о пољопривреди ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 88/07, 04/10, 27/12 и 
7/13); 

 Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и 
руралном развоју ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 42/10); 

 Принципима Средњорочне стратегије развоја 
пољопривредног сектора у Федерацији БиХ 
2015.-2019. (Одлука Парламента Ф БиХ, број 
01,02-24-1-780/15 од 08.06.2015. године); 

 Активностима које су предвиђене у Програму 
рада Владе Федерације БиХ за мандатни период 
2015. - 2018. година; 

 Одредбама Закона о извршењу Буџета Федерације 
БиХ за 2018. годину ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 5/18). 

ПОГЛАВЉЕ I - ЦИЉЕВИ И СВРХА ПРОГРАМА 
1) ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
У Програму новчаних подршки у пољопривреди и 

руралном развоју за 2018. годину " Субвенција приватним 
предузећима и предузетницима - измирење обавеза из 
ранијег периода" ће се реализовати мјере новчаних подршки 
по моделу потицаја производњи - измирење обавеза из 
ранијег периода које требају допринијети испуњавању 
слиједећих циљева: 

 унапређењу пољопривредне производње и 
повећање обима коришћења пољопривредног 

земљишта с циљем јачања конкурентности на 
домаћем и иностраном тржишту; 

 повећање понуде домаћим пољопривредним 
производима уз побољшање квалитета 
здравствене и хигијенске исправности производа 
у складу са захтјевима потрошача; 

 измирење обавеза из ранијег периода у циљу 
остваривања права на новчану подршку свим 
клијентима који су испунили опће и посебне 
услове из важећих Програма и Правилника 
приликом подношења захтјева; 

 правовремена реализација обавеза из ранијег 
периода; 

 осигурању стабилног пољопривредног дохотка и 
омогућавање адекватног животног стандарда 
пољопривредних произвођача. 

2) СВРХА ПРОГРАМА 
Сврха овог програма је наставити подршку 

приоритетним мјерама новчаних подршки и правовремена 
реализација обавеза из ранијег периода у оквиру 
расположивог буџета, како би осигурали континуирану 
исплату новчаних подршки. 

ПОГЛАВЉЕ II - КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
СРЕДСТАВА 

Одобрена финансијска средства Федералном 
министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства (у 
даљем тексту: Федерално министарство) под ставком: 
"Субвенција приватним предузећима и предузетницима - 
Измирење обавеза из ранијег периода" одобраваће се 
физичким и правним лицима (у даљем тексту: клијент), који 
су испунили опће и посебне критерије из ранијег периода 
када су и поднесени захтјеви. 

Реализацијом овог Програма измириће се све обавезе 
пољопривредним произвођачима за производње у периоду 
2014.-2017. година, осим обавеза из наведеног периода за 
које се врше додатне контроле и гдје су у току жалбени и 
судски поступци. Захтјеви клијената пристигли након 
01.10.2017. године реализоваће се у складу са Програмом 
новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју за 
2018. годину. 

1) ОПШТИ КРИТЕРИЈИ 
Право на подршку има клијент који је: 
 држављанин Босне и Херцеговине и има 

сједиште, односно пребивалиште на територији 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Федерација БиХ), 

 остварио пољопривредну производњу или другу 
дјелатност на територији Федерације БиХ, 
прописану овим Програмом, 

 уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, 
односно Регистар клијената, 

 који је испунио посебно прописане критерије из 
Програма те критерије из осталих законских и 
подзаконских прописа из области новчаних 
подршки, 

 испунио посебно прописане критерије Програма 
за период 01.10.2016. године до 01.10.2017. 
године, 

 испунио опће и посебно прописане критерије 
важећег Програма и Правилника приликом 
подношења захтјева, 

 регистрован као физичко лице (изузев обрта), 
годишње може остварити максималну новчану 
подршку до 6.000,00 КМ по моделу потицаја 
производњи, 

 измирио обавезе или склопио споразум о 
репрограму дуга код надлежне Порезне управе 
Федерације БиХ и Управе за индиректно 
опорезивање БиХ, 

 чији је захтјев надлежно кантонално 
министарство обрачунало на основу висине 
средстава прописаних важећим Програмом и 
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доставило га Федералном министарству, 
реализоваће се у складу са одобреним средствима 
у 2018. години за измирење обавеза из ранијег 
периода. 

2) ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ 
А/ МОДЕЛ ПОДРШКИ ПРОИЗВОДЊИ 
А/2 АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА 
(1) Говедарска производња 
- Производња свјежег крављег млијека - клијент 

остварује право на новчану подршку за 
минимално 500 л, а максимално 550.000 литара 
млијека мјесечно и исто прода; 

(2) Овчарска производња 
- Узгој расплодне стоке (овце) - клијент остварује 

право на новчану подршку за минимално 50 
одраслих оваца, а максимално за 1.300 одраслих 
грла оваца, у току године. 

ПОГЛАВЉЕ III - ВИСИНА И РАСПОДЈЕЛА 
СРЕДСТАВА 

Средства одобрена Буџетом Федерације БиХ за 2018. 
годину на ставци "Субвенција приватним предузећима и 
предузетницима - Измирење обавеза из ранијег периода" 
расподијелиће се за сљедеће производње: 

Табела: Нереализовани захтјеви из ранијег периода 

А/1 Бр АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА 
КМ/јед. 

мјере 
Износ у КМ 

А/2-1а 1. Свјеже кравље млијеко 0,28/л   

А/2-2а 2. Расплодна стока - овце 35/грлу   

    

УКУПНО ЗА ИЗМИРЕЊЕ 

ОБАВЕЗА ИЗ РАНИЈЕГ 

ПЕРИОДА 

  
11.500.000,00 

КМ 

 
ПОГЛАВЉЕ IV - ИЗВОР СРЕДСТАВА 
Извор средстава за реализацију Програма је Буџет 

Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину 
("Службене новине Федерације БиХ", број 5/18) у којем је 
на позицији "Субвенција приватним предузећима и 
предузетницима - измирење обавеза из ранијег периода" 
утврђен износ од 11.500.000,00 КМ. 

 

 
Na osnovu čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta 

Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 5/18) i člana 4. stav (4) Zakona o 
novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 
("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), a u vezi sa 
članom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 88/07, 4/10 i 7/13), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 107. hitnoj sjednici, održanoj 19.03.2018. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA 
"SUBVENCIJA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I 

PREDUZETNICIMA - IZMIRENJE OBAVEZA IZ 
RANIJEG PERIODA" UTVRĐENIH BUDŽETOM 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. 

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU 
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 

I. 
Usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima 

raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i 
preduzetnicima - Izmirenje obaveza iz ranijeg perioda" utvrđenih 
Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva (u daljem tekstu: Program). 

Sredstva za realizaciju Programa iz stava (1) ove tačke 
isplatit će se s pozicije 614500 "Subvencije privatnim 
preduzećima i preduzetnicima - Izmirenje obaveza iz ranijeg 
perioda" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 

2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/18) u 
iznosu od 11.500.000,00 KM (u daljem tekstu: Budžet). 

II. 
Program iz tačke I. ove odluke sastavni je dio ove odluke. 

III. 
Sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se na teret 

Budžeta, razdjel 24. s pozicije 614500 "Subvencija privatnim 
preduzećima i preduzetnicima - Izmirenje obaveza iz ranijeg 
perioda". Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) će 
Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim 
korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o 
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. 
godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi. 

IV. 
Kontrola u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih 

korisnika, kao i toku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano 
za proizvodnju, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom 
ministarstvu, nadležnost je poljoprivrednih kantonalnih 
inspektora odnosno ovlaštenih službenika kantonalnih 
ministarstva u cilju osiguranja namjenskog utroška sredstava. 

Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje na terenu, 
kao i kontrola nad realizacijom svih mjera utvrđenih 
Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju 
dostavlja korisnik, nadležnost je Federalne poljoprivredne 
inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva. 

V. 
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno 

ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno 
ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti. 

VI. 
O utrošenim sredstvima iz tačke I. ove odluke Federalno 

ministarstvo će podnositi tromjesečni izvještaj Federalnom 
ministarstvu finansija. 

VII. 
Realizacijom ove odluke izmirit će se sve obaveze 

poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnje u periodu 2014.-
2017. godina, osim obaveza iz navedenog perioda za koje se vrše 
dodatne kontrole i gdje su u toku žalbeni i sudski postupci. 
Zahtjevi klijenata pristigli nakon 01.10.2017. godine realizovat 
će se u skladu sa Programom novčanih podrški u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju za 2018. godinu. 

VIII. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 212/2018 
19. marta 2018. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r. 
 

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva 

PROGRAM 
NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I 
RURALNOM RAZVOJU ZA 2018. GODINU 

"SUBVENCIJA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I 
PREDUZETNICIMA - IZMIRENJE OBAVEZA IZ 

RANIJEG PERIODA" 

  

1. Period realizacije Programa: od 01.01. do 31.12.2018. 
godine 

2. Ukupna vrijednost Programa: 11.500.000,00 KM 
3. Namjena Programa: Podrška proizvodnji kroz model 

poticaja proizvodnji - izmirenje obaveza iz ranijeg perioda 
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4. Korisnici Programa: Klijenti upisani u Registar 
poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata 

5. Izvor sredstava: Budžet Federacije Bosne i Hercegovine 
za 2018. godinu - Budžet Federalnog ministarstva 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva "Subvencija 
privatnim preduzećima i preduzetnicima - izmirenje 
obaveza iz ranijeg perioda" ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 5/18) 

6. Nosilac Programa: Federalno ministarstvo poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva 

7. Odgovorno lice: mr. sci. Šemsudin Dedić, ministar 
UVOD 
Kod izrade Programa novčanih podrški u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju za 2018. godinu, vodilo se računa o: 
 Odredbama Zakona o poljoprivredi ("Službene 

novine Federacije BiH", br. 88/07, 04/10, 27/12 i 
7/13); 

 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 42/10); 

 Principima Srednjoročne strategije razvoja 
poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015.-2019. 
(Odluka Parlamenta F BiH, broj 01,02-24-1-780/15 
od 08.06.2015. godine; 

 Aktivnostima koje su predviđene u Programu rada 
Vlade Federacije BiH za mandatni period 2015.-
2018. godina; 

 Odredbama Zakona o izvršenju Budžeta Federacije 
BiH za 2018. godinu ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 5/18). 

POGLAVLJE I - CILJEVI I SVRHA PROGRAMA 
1) CILJEVI PROGRAMA 
U Programu novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju za 2018. godinu " Subvencija privatnim preduzećima i 
preduzetnicima - izmirenje obaveza iz ranijeg perioda" će se 
realizovati mjere novčanih podrški po modelu poticaja 
proizvodnji - izmirenje obaveza iz ranijeg perioda koje trebaju 
doprinijeti ispunjavanju slijedećih ciljeva: 

 unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanje 
obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem 
jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom 
tržištu; 

 povećanje ponude domaćim poljoprivrednim 
proizvodima uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i 
higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa 
zahtjevima potrošača; 

 izmirenje obaveza iz ranijeg perioda u cilju 
ostvarivanja prava na novčanu podršku svim 
klijentima koji su ispunili opće i posebne uslove iz 
važećih Programa i Pravilnika prilikom podnošenja 
zahtjeva; 

 pravovremena realizacija obaveza iz ranijeg perioda; 
 osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i 

omogućavanje adekvatnog životnog standarda 
poljoprivrednih proizvođača. 

2) SVRHA PROGRAMA 
Svrha ovog programa je nastaviti podršku prioritetnim 

mjerama novčanih podrški i pravovremena realizacija obaveza iz 
ranijeg perioda u okviru raspoloživog budžeta, kako bi osigurali 
kontinuiranu isplatu novčanih podrški. 

POGLAVLJE II - KRITERIJI ZA RASPODJELU 
SREDSTAVA 

Odobrena finansijska sredstva Federalnom ministarstvu 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: 
Federalno ministarstvo) pod stavkom: "Subvencija privatnim 
preduzećima i preduzetnicima - Izmirenje obaveza iz ranijeg 
perioda" odobravat će se fizičkim i pravnim licima (u daljem 
tekstu: klijent), koji su ispunili opće i posebne kriterije iz ranijeg 
perioda kada su i podneseni zahtjevi. 

Realizacijom ovog Programa izmirit će se sve obaveze 
poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnje u periodu 2014.-
2017. godina, osim obaveza iz navedenog perioda za koje se vrše 

dodatne kontrole i gdje su u toku žalbeni i sudski postupci. 
Zahtjevi klijenata pristigli nakon 01.10.2017. godine realizovat 
će se u skladu sa Programom novčanih podrški u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju za 2018. godinu. 

1) OPĆI KRITERIJI 
Pravo na podršku ima klijent koji je: 
 državljanin Bosne i Hercegovine i ima sjedište, 

odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH), 

 ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu 
djelatnost na teritoriji Federacije BiH, propisanu 
ovim Programom, 

 upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, 
odnosno Registar klijenata, 

 koji je ispunio posebno propisane kriterije iz 
Programa te kriterije iz ostalih zakonskih i 
podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški, 

 ispunio posebno propisane kriterije Programa za 
period 01.10.2016. godine do 01.10.2017. godine, 

 ispunio opće i posebno propisane kriterije važećeg 
Programa i Pravilnika prilikom podnošenja zahtjeva, 

 registrovan kao fizičko lice (izuzev obrta), godišnje 
može ostvariti maksimalnu novčanu podršku do 
6.000,00 KM po modelu poticaja proizvodnji, 

 izmirio obaveze ili sklopio sporazum o reprogramu 
duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH i 
Uprave za indirektno oporezivanje BiH, 

 čiji je zahtjev nadležno kantonalno ministarstvo 
obračunalo na osnovu visine sredstava propisanih 
važećim Programom i dostavilo ga Federalnom 
ministarstvu, realizovat će se u skladu sa odobrenim 
sredstvima u 2018. godini za izmirenje obaveza iz 
ranijeg perioda. 

2) POSEBNI KRITERIJI 
A/ MODEL PODRŠKI PROIZVODNJI 
A/2 ANIMALNA PROIZVODNJA 
(1) Govedarska proizvodnja 
- Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka - klijent 

ostvaruje pravo na novčanu podršku za minimalno 
500 l, a maksimalno 550.000 litara mlijeka mjesečno 
i isto proda; 

(2) Ovčarska proizvodnja 
- Uzgoj rasplodne stoke (ovce) - klijent ostvaruje 

pravo na novčanu podršku za minimalno 50 odraslih 
ovaca, a maksimalno za 1.300 odraslih grla ovaca, u 
toku godine. 

POGLAVLJE III - VISINA I RASPODJELA 
SREDSTAVA 

Sredstva odobrena Budžetom Federacije BiH za 2018. 
godinu na stavci "Subvencija privatnim preduzećima i 
preduzetnicima - Izmirenje obaveza iz ranijeg perioda" 
raspodijelit će se za sljedeće proizvodnje: 

Tabela: Nerealizovani zahtjevi iz ranijeg perioda. 

A/1 Br. 
ANIMALNA 

PROIZVODNJA 

KM/ 

jed.mjere 
Iznos u KM 

A/2-1a 1. Svježe kravlje mlijeko 0,28/l   

M2-2a 2. Rasplodna stoka - ovce 35/grlu   

    UKUPNO ZA IZMIRENJE 

OBAVEZA IZ RANIJEG 

PERIODA 

  11.500.000,00 

KM 

 
POGLAVLJE IV - IZVOR SREDSTAVA 
Izvor sredstava za realizaciju Programa je Budžet 

Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 5/18) u kojem je na poziciji 
"Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - izmirenje 
obaveza iz ranijeg perioda" utvrđen iznos od 11.500.000,00 KM. 
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Temeljem čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna 

Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 5/18) i članka 4. stavak (4) Zakona 
o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 
("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), a u svezi sa 
člankom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 88/07, 4/10 i 7/13), Vlada Federacije Bosne 
i Hercegovine, na 107. žurnoj sjednici, održanoj 19.03.2018. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA 
"SUBVENCIJA PRIVATNIM PODUZEĆIMA I 
PODUZETNICIMA - IZMIRENJE OBVEZA IZ 

RANIJEG RAZDOBLJA" UTVRĐENIH PRORAČUNOM 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. 

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU 
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 

I. 
Usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima 

raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i 
poduzetnicima - Izmirenje obveza iz ranijeg razdoblja" utvrđenih 
Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva (u daljem tekstu: Program). 

Sredstva za realizaciju Programa iz stavka (1) ove točke 
isplatit će se s pozicije 614500 "Subvencije privatnim 
poduzećima i poduzetnicima - Izmirenje obveza iz ranijeg 
razdoblja" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i 
Hercegovine za 2018. godinu ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 5/18) u iznosu od 11.500.000,00 KM (u daljem tekstu: 
Proračun). 

II. 
Program iz točke I. ove odluke sastavni je dio ove odluke. 

III. 
Sredstva iz točke I. ove odluke isplatit će se na teret 

Proračuna, razdjel 24. s pozicije 614500 "Subvencija privatnim 
poduzećima i poduzetnicima - Izmirenje obveza iz ranijeg 
razdoblja". Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) će 
Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim 
korisnicima koji su ih dužni koristiti sukladno Zakonu o 
izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. 
godinu, Zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi. 

IV. 
Kontrola u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih 

korisnika, kao i tijeku prikupljanja i obrade dokumentacije 
vezano za proizvodnju, a prije dostavljanja aplikacije 
Federalnom ministarstvu, nadležnost je poljoprivrednih 
kantonalnih inspektora odnosno ovlaštenih službenika 
kantonalnih ministarstva u cilju osiguranja namjenskog utroška 
sredstava. 

Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje na terenu, 
kao i kontrola nad realizacijom svih mjera utvrđenih 
Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju 
dostavlja korisnik, nadležnost je Federalne poljoprivredne 
inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva. 

V. 
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno 

ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno 
ministarstvo financija, svatko u okviru svoje nadležnosti. 

VI. 
O utrošenim sredstvima iz točke I. ove odluke Federalno 

ministarstvo će podnositi tromjesečno izvješće Federalnom 
ministarstvu financija. 

VII. 
Realizacijom ove odluke izmirit će se sve obveze 

poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnje u razdoblju 
2014.- 2017. godina, osim obveza iz navedenog razdoblja za koje 
se vrše dodatne kontrole i gdje su u tijeku žalbeni i sudski 
postupci. Zahtjevi klijenata pristigli nakon 01.10.2017. godine 
realizovat će se u skladu sa Programom novčanih podrški u 
poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu. 

VIII. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 212/2018 
19. ožujka 2018. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r. 
 

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva 

PROGRAM 
NOVČANIH POTPORA U POLJOPRIVREDI I 

RURALNOM RAZVOJU ZA 2018. GODINU 
"SUBVENCIJA PRIVATNIM PODUZEĆIMA I 
PODUZETNICIMA - IZMIRENJE OBVEZA IZ 

RANIJEG RAZDOBLJA" 

  

1. Razdoblje realizacije Programa: Od 01.01. do 
31.12.2018. godine 

2. Ukupna vrijednost Programa: 11.500.000,00 KM 
3. Namjena Programa: Potpora proizvodnji kroz model 

poticaja proizvodnji - izmirenje obveza iz ranijeg razdoblja 
4. Korisnici Programa: Klijenti upisani u Registar 

poljoprivrednih gospodarstava /Registar klijenata 
5. Izvor sredstava: Proračun Federacije Bosne i Hercegovine 

za 2018. godinu - Proračun Federalnog ministarstva 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva "Subvencija 
privatnim poduzećima i poduzetnicima - izmirenje obveza 
iz ranijeg razdoblja" ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 5/18) 

6. Nositelj Programa: Federalno ministarstvo poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva 

7. Odgovorna osoba: mr. sci. Šemsudin Dedić, ministar 
UVOD 
Kod izrade Programa novčanih potpora u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju za 2018. godinu, vodilo se računa o: 
 Odredbama Zakona o poljoprivredi ("Službene 

novine Federacije BiH", br. 88/07, 04/10, 27/12 i 
7/13); 

 Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 42/10); 

 Principima Srednjoročne strategije razvoja 
poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015.-2019. 
(Odluka Parlamenta F BiH, broj 01,02-24-1-780/15 
od 08.06.2015. godine; 

 Aktivnostima koje su predviđene u Programu rada 
Vlade Federacije BiH za mandatno razdoblje 2015. - 
2018. godina; 

 Odredbama Zakona o izvršenju Proračuna Federacije 
BiH za 2018. godinu ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 5/18). 

POGLAVLJE I. CILJEVI I SVRHA PROGRAMA 
1) CILJEVI PROGRAMA 
U Programu novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju za 2018. godinu "Subvencija privatnim poduzećima i 
poduzetnicima - izmirenje obveza iz ranijeg razdoblja" će se 
realizirati mjere novčanih potpora po modelu poticaja 
proizvodnji - izmirenje obveza iz ranijeg razdoblja koje trebaju 
doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva: 
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 unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanje 
obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem 
jačanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom 
tržištu; 

 povećanje ponude domaćim poljoprivrednim 
proizvodima uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i 
higijenske ispravnosti proizvoda sukladno zahtjevima 
potrošača; 

 izmirenje obveza iz ranijeg razdoblja u cilju 
ostvarivanja prava na novčanu potporu svim 
klijentima koji su ispunili opće i posebne uvjete iz 
važećih Programa i Pravilnika prilikom podnošenja 
zahtjeva; 

 pravovremena realizacija obveza iz ranijeg razdoblja; 
 osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i 

omogućavanje adekvatnog životnog standarda 
poljoprivrednih proizvođača. 

2) SVRHA PROGRAMA 
Svrha ovog programa je nastaviti potporu prioritetnim 

mjerama novčanih potpora i pravovremena realizacija obveza iz 
ranijeg razdoblja u okviru raspoloživog proračuna, kako bi 
osigurali kontinuiranu isplatu novčanih potpora. 

POGLAVLJE II. KRITERIJI ZA RASPODJELU 
SREDSTAVA 

Odobrena financijska sredstva Federalnom ministarstvu 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: 
Federalno ministarstvo) pod stavkom: "Subvencija privatnim 
poduzećima i poduzetnicima - Izmirenje obveza iz ranijeg 
razdoblja" odobravat će se fizičkim i pravnim osobama (u 
daljnjem tekstu: klijent), koji su ispunili opće i posebne kriterije 
iz ranijeg razdoblja kada su i podneseni zahtjevi. 

Realizacijom ovog Programa izmirit će se sve obveze 
poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnje u razdoblju 
2014.-2017. godina, osim obveza iz navedenog razdoblja za koje 
se vrše dodatne kontrole i gdje su u tijeku žalbeni i sudski 
postupci. Zahtjevi klijenata pristigli nakon 01.10.2017. godine 
realizovat će se sukladno Programu novčanih potpora u 
poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu. 

1) OPĆI KRITERIJI 
Pravo na potporu ima klijent koji je: 
 državljanin Bosne i Hercegovine i ima sjedište, 

odnosno prebivalište na teritoriju Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH), 

 ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu 
djelatnost na teritoriji Federacije BiH, propisanu 
ovim Programom, 

 upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava, 
odnosno Registar klijenata, 

 koji je ispunio posebno propisane kriterije iz 
Programa te kriterije iz ostalih zakonskih i 
podzakonskih propisa iz oblasti novčanih potpora, 

 ispunio posebno propisane kriterije Programa za 
razdoblje 01.10.2016. godine do 01.10.2017. godine, 

 ispunio opće i posebno propisane kriterije važećeg 
Programa i Pravilnika prilikom podnošenja zahtjeva, 

 registriran kao fizička osoba (izuzev obrta), godišnje 
može ostvariti maksimalnu novčanu potporu do 
6.000,00 KM po modelu poticaja proizvodnji, 

 izmirio obveze ili sklopio sporazum o reprogramu 
duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH i 
Uprave za neizravno oporezivanje BiH, 

 čiji je zahtjev nadležno kantonalno ministarstvo 
obračunalo na temelju visine sredstava propisanih 
važećim Programom i dostavilo ga Federalnom 
ministarstvu, realizirat će se sukladno odobrenim 
sredstvima u 2018. godini za izmirenje obveza iz 
ranijeg razdoblja. 

2) POSEBNI KRITERIJI 
A/ MODEL POTPORE PROIZVODNJI 
A/2 ANIMALNA PROIZVODNJA 
(1) Govedarska proizvodnja 
- Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka - klijent 

ostvaruje pravo na novčanu potporu za minimalno 
500 l, a maksimalno 550.000 litara mlijeka mjesečno 
i isto proda; 

(2) Ovčarska proizvodnja 
- Uzgoj rasplodne stoke (ovce) - klijent ostvaruje 

pravo na novčanu potporu za minimalno 50 odraslih 
ovaca, a maksimalno za 1.300 odraslih grla ovaca, u 
toku godine. 

POGLAVLJE III. VISINA I RASPODJELA 
SREDSTAVA 

Sredstva odobrena Proračunom Federacije BiH za 2018. 
godinu na stavci "Subvencija privatnim poduzećima i 
poduzetnicima - Izmirenje obveza iz ranijeg razdoblja" 
raspodijelit će se za sljedeće proizvodnje: 

Tabela: Nerealizirani zahtjevi iz ranijeg razdoblja 

A/1 Br. ANIMALNA PROIZVODNJA 
KM/jed. 

mjere 
Iznos u KM 

A/2-1a 1. Svježe kravlje mlijeko 0,28/l   

A/2-2a 2. Rasplodna stoka - ovce 35/grlu   

    

UKUPNO ZA IZMIRENJE 

OBVEZA IZ RANIJEG 

RAZDOBLJA 

  
11.500.000,00 

KM 

 
POGLAVLJE IV. IZVOR SREDSTAVA 
Izvor sredstava za realizaciju Programa je Proračun 

Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 5/18) u kojem je na poziciji 
"Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - izmirenje 
obveza iz ranijeg razdoblja" utvrđen iznos od 11.500.000,00 
KM. 

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВСТВА 

319 
На основу члана 31. став (2) Закона о трансплантацији 

органа и ткива у сврху лијечења ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 75/09 и 95/17), федерални министар 
здравства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О САДРЖАЈУ ОБРАСЦА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

ДОСТАВЉАЊА, НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ, 
ТЕ ПОСТУПКУ ОПОЗИВА ИЗЈАВЕ О НЕДАРOВАЊУ 

ОРГАНА И ТКИВА 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

(1) Овим правилником уређује се садржај обрасца, начин 
и поступак достављања, начин вођења евиденције, те 
поступак опозива изјаве о недарoвању органа и ткива. 

(2) Одредбе овог правилника примјењују се и на ћелије, а 
у смислу члана 1. став 3. Закона о трансплантацији 
органа и ткива у сврху лијечења ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 75/09 и 95/17) (у даљњем тексту: 
Закон). 

Члан 2. 
(Узимање органа и ткива са умрле особе) 

(1) Дозвољено је узимати органе и ткива са умрле особе 
ради пресађивања у сврху лијечења под условом да се 
дарoвалац за живота није томе противио у писаном 
облику. 

(2) Писану изјаву о недарoвању органа и ткива послије 
смрти у сврху лијечења из става (1) овог члана 
пунољетна особа способна за расуђивање даје 
изабраном љекару примарне здравствене заштите или 


