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Овлаштени службеник је дужан обићи мјесто производње у било којој фази узгоја и сачинити записник о
утврђеном стању (капацитету објекта, број затечених
пиленки, власнички статус објекта, ветеринарски
број).
(3) За остваривање права на новчану подршку клијент
најкасније до 01.10. текуће године, доставља
кантоналном министарству у оригиналу или овјереној
копији и сљедећу документацију:
a) попуњен Образац З-1;
b) доказ о набавци једнодневних пилића за тов у
складу са чланом 11. став (1) тачка ц) овог
правилника, са уписаним броја пилића за сваки
турнус;
c) уговор о кооперантском односу о пласману
бројлера са регистрованим откупљивачем за кога
врши услужни тов бројлера;
d) доказ о продаји бројлера у складу са чланом 11.
став (1) тачка ц) овог правилника, са уписаним
бројем откупљених бројлера;
e) потврду о измиреним обавезама у складу са
чланом 11. став (3) овог правилника.
(4) Обрачун новчане подршке за узгој бројлера се врши
за све турнусе одједном на основу броја утовљенихпласираних бројлера откупљивачу од дана подношење
Обрасца П-1 до 1.10. текуће године и записника о
узгоју бројлера.
(5) Кантонално министарство најкасније до 20.10. текуће
године доставља Федералном министарству захтјев
прописан чланом 9. овог правилника.
(6) Пријем, обрада и обрачун захтјева се врши у складу са
чл. 7. 8. и 9. овог правилника."
Члан 18.
У члану 42. став (2) број: "30.06." замјењује се бројем:
"01.06.", и број: "2021". замјењује се бројем "2022".
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 03-1-24/1-1285-11/18 Х.Т.
Министар
2. јуна 2022. године
Мр. сци Шемсудин
Сарајево
Дедић, с. р.
(2)

1035

Na osnovu člana 20. stav (2) Zakona o novčanim
podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene
novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), federalni ministar
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH
PODRŠKI PO MODELU RURALNOG RAZVOJA
Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih
podrški po modelu ruralnog razvoja ("Službene novine
Federacije BiH", broj 55/21), (u daljem tekstu: Pravilnik) u
članu 6. riječi: "i 7/13" zamjenjuju se riječima: "7/13 i 82/21".
Član 2.
U članu 12. stav (1) Pravilnika, riječ: "klijentu",
zamjenjuje se riječju: "zahtjevu".
Član 3.
U članu 14. stav (1) tačka a) iza riječi: "konkurentnosti"
dodaju se riječi: "izuzev ulaganja u opremu za proizvodnju

Petak, 10. 6. 2022.

električne energije iz obnovljivih izvora, za koje ne može
prelaziti 150.000 KM po klijentu,".
Član 4.
(1) U članu 20. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
Član 5.
(1) U članu 21. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
(3) U stavu (4) iza tačke g) dodaju se nove tač. h) i i) koje
glase:
"h) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva
(SRZ),
i)
dokaz o utrošenoj količini električne energije za
vlastite potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u
slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne
energije iz obnovljivih izvora)."
Član 6.
(1) U članu 22. stav (2) riječi: "do starosti navedene u članu"
zamjenjuju se riječima: "u skladu sa članom", a riječi "do
1.10." zamjenjuju se riječima: "do 1.8.".
(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
Član 7.
(1) U članu 23. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
(3) U stavu (4) iza tačke j) dodaju se nove tač. k) i l) koje
glase:
"k) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva
(SRZ),
l)
dokaz o utrošenoj količini električne energije za
vlastite potrebe PG-a, odnosno pogona za preradu u
prethodnoj godini (u slučaju ulaganja u opremu za
proizvodnju električne¸energije iz obnovljivih
izvora)."
Član 8.
(1) U članu 24. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavu (4) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
(3) U stavu (5) tačka f) briše se, a dosadašnje tač.: "g), h) i i)"
postaju tač.: "f), g) i h)". Iza tačke h)
dodaju se nove
tač. i) i j) koje glase:
"i) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva
(SRZ),
j)
dokaz o utrošenoj količini električne energije za
vlastite potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u
slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne
energije iz obnovljivih izvora)."
Član 9.
(1) U članu 25. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
(3) U stavu (4) iza tačke h) dodaje se nova tačka i) koja glasi:
"i) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva
(SRZ)."
Član 10.
(1) U članu 27. stav (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavu (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
Član 11.
U članu 44. stav (1) iza tačke n) dodaje se nova tačka o)
koja glasi:
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"o) Aneks XV - Specifikacija faktura dostavljenih u okviru
zahtjeva (SRZ)."
Član 12.
Član 46. briše se.
Član 13.
(1) U ANEKSU I LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
(LPT) koji čini sastavni dio Pravilnika iza Šifre troška
1.0.2.1. dodaju se novi retci koji glase:
"

(9)

"
(2)
"

"
(3)
"
3.5.2.16

"
(4)
"
3.10.2.6

"
(11) Iza Šifre troška 4.6.2.12 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.6.2.13 koji glasi:
"

"
(6)

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

4.6.3.9

"
(13) Iza Šifre troška 4.7.2.9 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.7.2.10 koji glasi:
"

Oprema za preradu đubreta u đubrivo životinjskog porijekla, oprema
za bioplinska postrojenja

4.7.2.10

Šifra troškova 3.10.2.6 mijenja se i glasi:

"
(7)

Iza Šifre troška 4.1.2.12 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.1.2.13 koji glasi:
Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

Iza Šifre troška 4.2.2.28 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.2.2.29 koji glasi:

Član 14.
U ANEKSU III Zahtjev za podršku ulaganju u
poljoprivrednu opremu na poljoprivrednom gazdinstvu (ZZPUO) koji čini sastavni dio Pravilnika, u dijelu 3 POPIS
DOKUMENATA iza retka 3.8. dodaje se novi redak 3.9. koji
glasi:
"
3.9
3.10.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).
Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite
potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u
opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih
izvora).

"
Član 15.
U ANEKSU V Zahtjev za podršku ulaganju u izgradnju ili
proširenje
i
opremanje
građevinskih
objekata
na
poljoprivrednom gazdinstvu (ZZP-IPO) koji čini sastavni dio
Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.10.
dodaju se novi reci 3.11. i 3.12. koji glase:
"
3.11.
3.12.

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

Iza Šifre troška 4.3.2.25 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.3.2.26 koji glasi:

"
4.3.2.26

"
(8)

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).
Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite
potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u
opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih
izvora).

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

Iza Šifre troška 4.4.2.10 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.4.2.11 koji glasi:

"
Član 16.
U ANEKSU VI Zahtjev za podršku ulaganju u izgradnju
ili proširenje i opremanje građevinskih objekata za preradu
poljoprivrednih proizvoda (ZZP-IPI) koji čini sastavni dio
Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.10.
dodaju se novi reci 3.11. i 3.12. koji glase:
"
3.11.
3.12.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).
Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite
potrebe pogona za preradu u prethodnoj godini (samo u
slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne energije
iz obnovljivih izvora).

"
4.4.2.11

"

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

"
Napredna oprema - usisavač za matičnu mliječ, pneumatske
klamerice (pištolji) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme
(okvira, nastavaka, podnica, zračni kompresori za pogon klamerica
(mogu biti raznog volumena), pumpe za med, električni pastir,
poklopna daska, nastavci, rešetke za polen (PVC skidač polena),
elektro motor i/ili elektro upravljačka jedinica za vrcaljke,
ventilacijske mreže, mrežice za skupljanje propolisa, refraktometar,
pojilica, pipa za med (slavina), dijelovi vrcaljke (koš, kazete),
APILIFT (dizalica za nastavke) - posuda (korito) za otklapanje saća,
otklapač saća, parni topionik voska,

"
4.2.2.29

Punilica za ulje

"
(12) Iza Šifre troška 4.6.3.8 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.6.3.9 koji glasi:
"

Šifra troškova 3.5.2.1.16 mijenja se i glasi:

"
4.1.2.13

Mješalica za masline

4.6.2.7

Šifra troškova 3.5.1.9 mijenja se i glasi:

preša, sunčani topionik voska, posuda za prečišćavanje voska,
posuda za zagrijavanje i raskuživanje voska, kalup odnosno linija za
lijevanje satnih osnova, linija za proizvodnju hrane za pčele, oprema
za izradu šećerno-mednog tijesta i pogača, oprema za proizvodnju
pčelinjeg sirupa

"
(5)

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

"
(10) Šifra troška 4.6.2.7.mijenja se i glasi:
"

4.6.2.13

Izgradnja i/ili rekonstrukcija građevina za postrojenja namijenjena
preradi đubreta u đubrivo životinjskog porijekla, odnosno za
bioplinska postrojenja

3.5.1.9

Iza Šifre troška 4.5.2.11 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.5.2.12 koji glasi:

"
4.5.2.12

Nabavka uređaja i opreme za preciznu poljoprivredu
Nabava svih vrsta uređaja i opreme za preciznu poljoprivredu (IT
sustavi, dronovi, oprema za navigaciju poljoprivrednih mašina i
priključnih uređaja na parcelama i sl.)

(1.0.3)
1.0.3.1
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Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

"
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Član 17.
U ANEKSU VII Zahtjev za podršku ulaganju u
legalizaciju građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne
proizvodnje i ispunjavanje okolišnih standarda na PG (ZZPLPO) koji čini sastavni dio Pravilnika, u dijelu 3 POPIS
DOKUMENATA iza retka 3.9. dodaje se novi redak 3.10. koji
glasi:
"
3.10.
3.11.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).
Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite
potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u
opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih
izvora).

Petak, 10. 6. 2022.

Član 18.
U ANEKSU VIII Zahtjev za podršku ulaganju u
podizanje višegodišnjih nasada (ZZP-VN) koji čini sastavni dio
Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.8.
dodaje se novi redak 3.9. koji glasi:
"
3.9.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).

"
Član 19.
Iza ANEKSA XIV dodaje se novi ANEKS XV koji glasi:

"

Član 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-1-02/1-1063/22
Juna 2022. godine
Ministar
Sarajevo
Mr. sci. Šemsudin Dedić, s. r.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Petak, 10. 6. 2022.
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U stavku (5) točka f) briše se, a dosadašnje toč.: "g), h) i
i)" postaju toč.: "f), g) i h)". Iza točke h) dodaju se nove
toč. i) i j) koje glase:
"i) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva
(SRZ),
j)
dokaz o utrošenoj količini električne energije za
vlastite potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u
slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne
energije iz obnovljivih izvora)."
Članak 9.
(1) U članku 25. stavak (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavku (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
(3) U stavku (4) iza točke h) dodaje se nova točka i) koja
glasi:
"i) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva
(SRZ)."
Članak 10.
(1) U članku 27. stavak (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavku (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
Članak 11.
U članku 44. stavak (1) iza točke n) dodaje se nova točka
o) koja glasi:
"o) Aneks XV. - Specifikacija faktura dostavljenih u
okviru zahtjeva (SRZ)."
Članak 12.
Članak 46. briše se.
Članak 13.
(1) U ANEKSU I. LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
(LPT) koji čini sastavni dio Pravilnika iza Šifre troška
1.0.2.1. dodaju se novi retci koji glase:
"
(3)

Temeljem članka 20. stavak (2) Zakona o novčanim
potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene
novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), federalni ministar
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH
POTPORA PO MODELU RURALNOG RAZVOJA
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih
potpora po modelu ruralnog razvoja ("Službene novine
Federacije BiH", broj 55/21), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u
članku 6. riječi: "i 7/13" zamjenjuju se riječima: "7/13 i 82/21".
Članak 2.
U članku 12. stavak (1) Pravilnika, riječ: "klijentu",
zamjenjuje se riječju: "zahtjevu".
Članak 3.
U članku 14. stavak (1) točka a) iza riječi:
"konkurentnosti" dodaju se riječi: "izuzev ulaganja u opremu za
proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, za koje ne
može prelaziti 150.000 KM po klijentu,".
Članak 4.
(1) U članku 20. stavak (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavku (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
Članak 5.
(1) U članku 21. stavak (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavku (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
(3) U stavku (4) iza točke g) dodaju se nove toč. h) i i) koje
glase:
"h) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva
(SRZ),
i)
dokaz o utrošenoj količini električne energije za
vlastite potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u
slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne
energije iz obnovljivih izvora)."
Članak 6.
(1) U članku 22. stavak (2) riječi: "do starosti navedene u
članku" zamjenjuju se riječima: "u skladu sa člankom", a
riječi "do 1.10." zamjenjuju se riječima: "do 1.8.".
(2) U stavku (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
Članak 7.
(1) U članku 23. stavak (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavku (3) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".
(3) U stavku (4) iza točke j) dodaju se nove toč. k) i l) koje
glase:
"k) Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva
(SRZ),
l)
dokaz o utrošenoj količini električne energije za
vlastite potrebe PG-a, odnosno pogona za preradu u
prethodnoj godini (u slučaju ulaganja u opremu za
proizvodnju električne energije iz obnovljivih
izvora)."
Članak 8.
(1) U članku 24. stavak (2) riječi: "do 1.10." zamjenjuju se
riječima: "do 1.8.".
(2) U stavku (4) broj: "10" zamjenjuje se brojem: "8".

Nabava uređaja i opreme za preciznu poljoprivredu
Nabava svih vrsta uređaja i opreme za preciznu poljoprivredu (IT
sustavi, dronovi, oprema za navigaciju poljoprivrednih strojeva i
priključnih uređaja na parcelama i sl.)

(1.0.3)
1.0.3.1

(2)

Šifra troškova 3.5.1.9 mijenja se i glasi:
Izgradnja i/ili rekonstrukcija građevina za postrojenja namijenjena
preradi gnoja u gnojivo životinjskog podrijetla, odnosno za bioplinska
postrojenja

3.5.1.9

"
(3)
"
3.5.2.16

"
(4)
"
3.10.2.6

Šifra troškova 3.5.2.1.16 mijenja se i glasi:
Oprema za preradu gnoja u gnojivo životinjskog podrijetla, oprema
za bioplinska postrojenja

Šifra troškova 3.10.2.6 mijenja se i glasi:
Napredna oprema - usisavač za matičnu mliječ, pneumatske
klamerice (pištolji) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme
(okvira, nastavaka, podnica, zračni kompresori za pogon klamerica
(mogu biti raznog volumena), pumpe za med, električni pastir,
poklopna daska, nastavci, rešetke za pelud (PVC skidač peluda),
elektro motor i/ili elektro upravljačka jedinica za vrcaljke,
ventilacijske mreže, mrežice za skupljanje propolisa, refraktometar,
pojilica, pipa za med (slavina), dijelovi vrcaljke (koš, kazete),
APILIFT (dizalica za nastavke) - posuda (korito) za otklapanje saća,
otklapač saća, parni topionik voska,
preša, sunčani topionik voska, posuda za prečišćavanje voska,
posuda za zagrijavanje i raskuživanje voska, kalup odnosno linija za
lijevanje satnih osnova, linija za proizvodnju hrane za pčele, oprema
za izradu šećerno-mednog tijesta i pogača, oprema za proizvodnju
pčelinjeg sirupa

"
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Iza Šifre troška 4.1.2.12 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.1.2.13 koji glasi:

3.9
3.10.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).
Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite
potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u
opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih
izvora).

"
4.1.2.13

"
(6)

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

Iza Šifre troška 4.2.2.28 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.2.2.29 koji glasi:

"
4.2.2.29

"
(7)

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

Iza Šifre troška 4.3.2.25 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.3.2.26 koji glasi:

"
4.3.2.26

"
(8)
"
4.4.2.11

"
(9)

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

Iza Šifre troška 4.5.2.11 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.5.2.12 koji glasi:

"
4.5.2.12

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

"
(10) Šifra troška 4.6.2.7. mijenja se i glasi:
"
Miješalica za masline

4.6.2.7

"
(11) Iza Šifre troška 4.6.2.12 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.6.2.13 koji glasi:
"
4.6.2.13

"
Članak 15.
U ANEKSU V. Zahtjev za potporu ulaganju u izgradnju
ili proširenje i opremanje građevinskih objekata na
poljoprivrednom gospodarstvu (ZZP-IPO) koji čini sastavni dio
Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.10.
dodaju se novi retci 3.11. i 3.12. koji glase:
"
3.11.
3.12.

Punilica za ulje

"
(12) Iza Šifre troška 4.6.3.8 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.6.3.9 koji glasi:
"

"
Članak 16.
U ANEKSU VI. Zahtjev za potporu ulaganju u izgradnju
ili proširenje i opremanje građevinskih objekata za preradu
poljoprivrednih proizvoda (ZZP-IPI) koji čini sastavni dio
Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.10.
dodaju se novi retci 3.11. i 3.12. koji glase:
"
3.11.
3.12.

"
(13) Iza Šifre troška 4.7.2.9 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.7.2.10 koji glasi:
"
4.7.2.10

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

"
Članak 14.
U ANEKSU III. Zahtjev za potporu ulaganju u
poljoprivrednu opremu na poljoprivrednom gospodarstvu
(ZZP-UO) koji čini sastavni dio Pravilnika, u dijelu 3 POPIS
DOKUMENATA iza retka 3.8. dodaje se novi redak 3.9. koji
glasi:
"

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).
Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite
potrebe pogona za preradu u prethodnoj godini (samo u
slučaju ulaganja u opremu za proizvodnju električne energije
iz obnovljivih izvora).

"
Članak 17.
U ANEKSU VII. Zahtjev za potporu ulaganju u
legalizaciju građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne
proizvodnje i ispunjavanje okolišnih standarda na PG (ZZPLPO) koji čini sastavni dio Pravilnika, u dijelu 3 POPIS
DOKUMENATA iza retka 3.9. dodaje se novi redak 3.10. koji
glasi:
"
3.10.
3.11.

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

4.6.3.9

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).
Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite
potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u
opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih
izvora).

Oprema za proizvodnju električne energije za podmirenje potreba
klijenta (energija sunca, vjetra i vode)

Iza Šifre troška 4.4.2.10 dodaje se novi redak sa
šifrom 4.4.2.11 koji glasi:

Petak, 10. 6. 2022.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).
Dokaz o utrošenoj količini električne energije za vlastite
potrebe PG-a u prethodnoj godini (samo u slučaju ulaganja u
opremu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih
izvora).

"
Članak 18.
U ANEKSU VIII. Zahtjev za potporu ulaganju u
podizanje višegodišnjih nasada (ZZP-VN) koji čini sastavni dio
Pravilnika, u dijelu 3 POPIS DOKUMENATA iza retka 3.8.
dodaje se novi redak 3.9. koji glasi:
"
3.9.

Specifikacija faktura dostavljenih u okviru zahtjeva (SRZ).

"
Članak 19.
Iza ANEKSA XIV. dodaje se novi ANEKS XV. koji
glasi:

Petak, 10. 6. 2022.
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Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-1-02/1-1063/22
Lipnja 2022. godine
Ministar
Sarajevo
Mr. sci. Šemsudin Dedić, v. r.
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Petak, 10. 6. 2022.

У ставу (5) тачка ф) брише се, а досадашње тач.: "г),
х) и и)" постају тач.: "ф), г) и х)". Иза тачке х) додају
се нове тач. и) и ј) које гласе:
"и) Спецификација фактура достављених у оквиру
захтјева (СРЗ),
ј)
доказ о утрошеној количини електричне енергије
за властите потребе ПГ-а у претходној години
(само у случају улагања у опрему за производњу
електричне енергије из обновљивих извора)."
Član 9.
(1) У члану 25. став (2) ријечи: "до 1.10." замјењују се
ријечима: "до 1.8.".
(2) У ставу (3) број: "10" замјењује се бројем: "8".
(3) У ставу (4) иза тачке х) додаје се нова тачка и) која
гласи:
"и) Спецификација фактура достављених у оквиру
захтјева (СРЗ)."
Član 10.
(1) У члану 27. став (2) ријечи: "до 1.10." замјењују се
ријечима: "до 1.8.".
(2) У ставу (3) број: "10" замјењује се бројем: "8".
Član 11.
У члану 44. став (1) иза тачке н) додаје се нова тачка
о) која гласи:
"о) Анекс XV - Спецификација фактура достављених у
оквиру захтјева (СРЗ)."
Član 12.
Члан 46. брише се.
Član 13.
(1) У АНЕКСУ I ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА (ЛПТ) који чини саставни дио Правилника
иза Шифре трошка 1.0.2.1. додају се нови реци који
гласе:
"
(3)

На основу члана 20. став (2) Закона о новчаним
подршкама у пољопривреди и руралном развоју
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 42/10 и 99/19),
федерални министар пољопривреде, водопривреде и
шумарства доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА
НОВЧАНИХ ПОДРШКИ ПО МОДЕЛУ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА
Član 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања
новчаних подршки по моделу руралног развоја ("Службене
новине Федерације БиХ", број 55/21), (у даљем тексту:
Правилник) у члану 6. ријечи: "и 7/13" замјењују се
ријечима: "7/13 и 82/21".
Član 2.
У члану 12. став (1) Правилника, ријеч: "клијенту",
замјењује се ријечју: "захтјеву".
Član 3.
У члану 14. став (1) тачка а) иза ријечи: "конкурентности" додају се ријечи: "изузев улагања у опрему за
производњу електричне енергије из обновљивих извора, за
које не може прелазити 150.000 КМ по клијенту,".
Član 4.
(1) У члану 20. став (2) ријечи: "до 1.10." замјењују се
ријечима: "до 1.8.".
(2) У ставу (3) број: "10" замјењује се бројем: "8".
Član 5.
(1) У члану 21. став (2) ријечи: "до 1.10." замјењују се
ријечима: "до 1.8.".
(2) У ставу (3) број: "10" замјењује се бројем: "8".
(3) У ставу (4) иза тачке г) додају се нове тач. х) и и) које
гласе:
"х) Спецификација фактура достављених у оквиру
захтјева (СРЗ),
и) доказ о утрошеној количини електричне енергије
за властите потребе ПГ-а у претходној години
(само у случају улагања у опрему за производњу
електричне енергије из обновљивих извора)."
Član 6.
(1) У члану 22. став (2) ријечи: "до старости наведене у
члану" замјењују се ријечима: "у складу са чланом", а
ријечи "до 1.10." замјењују се ријечима: "до 1.8.".
(2) У ставу (3) број: "10" замјењује се бројем: "8".
Član 7.
(1) У члану 23. став (2) ријечи: "до 1.10." замјењују се
ријечима: "до 1.8.".
(2) У ставу (3) број: "10" замјењује се бројем: "8".
(3) У ставу (4) иза тачке ј) додају се нове тач. к) и л) које
гласе:
"к) Спецификација фактура достављених у оквиру
захтјева (СРЗ),
л) доказ о утрошеној количини електричне енергије
за властите потребе ПГ-а, односно погона за
прераду у претходној години (у случају улагања
у опрему за производњу електричне енергије из
обновљивих извора)."
Član 8.
(1) У члану 24. став (2) ријечи: "до 1.10." замјењују се
ријечима: "до 1.8.".
(2) У ставу (4) број: "10" замјењује се бројем: "8".

Набавка уређаја и опреме за прецизну пољопривреду
Набавка свих врста уређаја и опреме за прецизну пољопривреду
(ИТ сустави, дронови, опрема за навигацију пољопривредних
машина и прикључних уређаја на парцелама и сл.)

(1.0.3)
1.0.3.1

"
(2)
"

Шифра трошкова 3.5.1.9 мијења се и гласи:
Изградња и/или реконструкција грађевина за постројења
намијењена преради ђубрета у ђубриво животињског поријекла,
односно за биоплинска постројења

3.5.1.9

"
(3)
"
3.5.2.16

"
(4)
"

Шифра трошкова 3.5.2.1.16 мијења се и гласи:
Опрема за прераду ђубрета у ђубриво животињског поријекла,
опрема за биоплинска постројења

Шифра трошкова 3.10.2.6 мијења се и гласи:

3.10.2.6 Напредна опрема - усисивач за матичну млијеч, пнеуматске
кламерице (пиштољи) за састављање дијелова пчеларске опреме
(оквира, наставака, подница, зрачни компресори за погон
кламерица (могу бити разног волумена), пумпе за мед, електрични
пастир, поклопна даска, наставци, решетке за полен (ПВЦ скидач
полена), електро мотор и/или електро управљачка јединица за
врцаљке, вентилационе мреже, мрежице за скупљање прополиса,
рефрактометар, појилица, пипа за мед (славина), дијелови врцаљке
(кош, казете), АПИЛИФТ (дизалица за наставке) - посуда (корито)
за отклапање саћа, отклапач саћа, парни топионик воска, преша,
сунчани топионик воска, посуда за пречишћавање воска, посуда за
загријавање и раскуживање воска, калуп односно линија за
лијевање сатних основа, линија за производњу хране за пчеле,
опрема за израду шећерно-медног тијеста и погача, опрема за
производњу пчелињег сирупа

"

Petak, 10. 6. 2022.
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Иза Шифре трошка 4.1.2.12 додаје се нови редак
са шифром 4.1.2.13 који гласи:

"
4.1.2.13

"
(6)

Опрема за производњу електричне енергије за подмирење
потреба клијента (енергија сунца, вјетра и воде)

Иза Шифре трошка 4.2.2.28 додаје се нови редак
са шифром 4.2.2.29 који гласи:

"
4.2.2.29

"
(7)

Опрема за производњу електричне енергије за подмирење
потреба клијента (енергија сунца, вјетра и воде)

Иза Шифре трошка 4.3.2.25 додаје се нови редак
са шифром 4.3.2.26 који гласи:

"
Član 15.
У АНЕКСУ V Захтјев за подршку улагању у изградњу
или проширење и опремање грађевинских објеката на
пољопривредном газдинству (ЗЗП-ИПО) који чини
саставни дио Правилника, у дијелу 3 ПОПИС
ДОКУМЕНАТА иза ретка 3.10. додају се нови реци 3.11. и
3.12. који гласе:
"
Спецификација фактура достављених у оквиру захтјева
(СРЗ).
Доказ о утрошеној количини електричне енергије за
властите потребе ПГ-а у претходној години (само у
случају улагања у опрему за производњу електричне
енергије из обновљивих извора).

3.11.
3.12.

"
4.3.2.26

"
(8)

Опрема за производњу електричне енергије за подмирење
потреба клијента (енергија сунца, вјетра и воде)

Иза Шифре трошка 4.4.2.10 додаје се нови редак
са шифром 4.4.2.11 који гласи:

"
4.4.2.11

"
(9)

Опрема за производњу електричне енергије за подмирење
потреба клијента (енергија сунца, вјетра и воде)

Иза Шифре трошка 4.5.2.11 додаје се нови редак
са шифром 4.5.2.12 који гласи:

"
4.5.2.12

"
(11) Иза Шифре трошка 4.6.2.12 додаје се нови редак
са шифром 4.6.2.13 који гласи:
"
4.6.2.13

Пунилица за уље

"
(12) Иза Шифре трошка 4.6.3.8 додаје се нови редак
са шифром 4.6.3.9 који гласи:
"

Спецификација фактура достављених у оквиру захтјева
(СРЗ).
Доказ о утрошеној количини електричне енергије за
властите потребе погона за прераду у претходној години
(само у случају улагања у опрему за производњу
електричне енергије из обновљивих извора).

3.11.

"
Član 17.
У АНЕКСУ VII Захтјев за подршку улагању у
легализацију
грађевинских
објеката
у
функцији
пољопривредне производње и испуњавање околишних
стандарда на ПГ (ЗЗП-ЛПО) који чини саставни дио
Правилника, у дијелу 3 ПОПИС ДОКУМЕНАТА иза ретка
3.9. додаје се нови редак 3.10. који гласи:
"
Спецификација фактура достављених у оквиру захтјева
(СРЗ).
Доказ о утрошеној количини електричне енергије за
властите потребе ПГ-а у претходној години (само у
случају улагања у опрему за производњу електричне
енергије из обновљивих извора).

3.10.
3.11.

Опрема за производњу електричне енергије за подмирење
потреба клијента (енергија сунца, вјетра и воде)

4.6.3.9

"
(13) Иза Шифре трошка 4.7.2.9 додаје се нови редак
са шифром 4.7.2.10 који гласи:
"
4.7.2.10

Опрема за производњу електричне енергије за подмирење
потреба клијента (енергија сунца, вјетра и воде)

"

Član 14.
У АНЕКСУ III Захтјев за подршку улагању у
пољопривредну опрему на пољопривредном газдинству
(ЗЗП-УО) који чини саставни дио Правилника, у дијелу 3
ПОПИС ДОКУМЕНАТА иза ретка 3.8. додаје се нови
редак 3.9. који гласи:
"
3.9
3.10.

Član 16.
У АНЕКСУ VI Захтјев за подршку улагању у
изградњу или проширење и опремање грађевинских
објеката за прераду пољопривредних производа (ЗЗП-ИПИ)
који чини саставни дио Правилника, у дијелу 3 ПОПИС
ДОКУМЕНАТА иза ретка 3.10. додају се нови реци 3.11. и
3.12. који гласе:
"
3.12.

Мјешалица за маслине

4.6.2.7

"

Опрема за производњу електричне енергије за подмирење
потреба клијента (енергија сунца, вјетра и воде)

"
(10) Шифра трошка 4.6.2.7.мијења се и гласи:
"

Спецификација фактура достављених у оквиру захтјева (СРЗ).
Доказ о утрошеној количини електричне енергије за властите
потребе ПГ-а у претходној години (само у случају улагања у
опрему за производњу електричне енергије из обновљивих
извора).
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"
Član 18.
У АНЕКСУ VIII Захтјев за подршку улагању у
подизање вишегодишњих насада (ЗЗП-ВН) који чини
саставни дио Правилника, у дијелу 3 ПОПИС
ДОКУМЕНАТА иза ретка 3.8. додаје се нови редак 3.9.
који гласи:
"
3.9.

Спецификација фактура достављених у оквиру захтјева
(СРЗ).

"
Član 19.
Иза АНЕКСА XIV додаје се нови АНЕКС XV који
гласи:
"
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Petak, 10. 6. 2022.

Član 20.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 04-1-02/1-1063/22
Јунa 2022. године
Министар
Сарајево
Мр. сци. Шемсудин Дедић, с. р.

