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Члан 55.

(1) Право на подстицајна средства за унапређивање, за-
штиту и развој ловства имају ловачка удружења у Републи-
ци Српској за:

1) набавку ловно-техничких објеката: чеке и засједе,
2) набавку ловно-узгојних објеката: хранилице, поји-

лишта, солила, узгајалишта, прихватилишта и мрциништа,
3) набавку заштитних средстава: електричне и меха-

ничке ограде, средства за видео-надзор, плашилице, опре-
ма за праћење, тражење и осматрање и друга одбијајућа 
средства,

4) пројекте уноса дивљачи у ловиште,
5) набавку службеног наоружања и опреме за потребе 

ловочуварске службе,
8) набавку нових моторних возила.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог чла-

на ловачка удружења остварују на основу захтјева који под-
носе Агенцији и уз који прилажу сљедећу документацију:

1) копију рјешења о регистрацији,
2) копију уговора о коришћењу ловишта,
3) програм улагања у сврху унапређивања, заштите и 

развоја ловства,
4) мишљење Ловачког савеза Републике Српске на про-

грам улагања из тачке 3) овог става,
5) рачун или предрачун за набавку основних или обрт-

них средстава, потребног материјала и опреме,
6) овјерену изјаву корисника да ће објекат и опрему ко-

ристити у складу са програмом најмање пет година.
(3) Подстицајна средства за намјену из овог члана утвр-

ђују се у висини до 50% од висине инвестираних средстава 
или достављеног предрачуна и не могу бити већа од 10.000 
КМ по кориснику у току године.

(4) Износ подстицајних средстава за намјену из овог 
члана утврђује се након обраде свих захтјева, сразмјерно 
процентуалном учешћу укупно инвестираних средстава у 
расположивим средствима утврђеним Планом коришћења 
средстава.

(5) Корисник средстава дужан је да достави извјештај 
о намјенском утрошку средстава на Обрасцу 30. из При-
лога овог правилника, документован рачунима, уговорима, 
окончаним ситуацијама и доказима о извршеним уплатама, 
у року од 90 дана од дана уплате средстава на рачун кори-
сника.

(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 30. 
јуна текуће године.

Члан 56.
(1) Право на подстицајна средства за очување и зашти-

ту изворних раса и сојева домаћих животиња у сточарству 
(ин ситу) имају правна лица, удружења и узгајивачи који 
посједују изворне и заштићене расе, у складу са Законом 
о сточарству (“Службени гласник Републике Српске”, број 
44/15), те научноистраживачке институције које су реги-
строване за одржавање и заштиту генетичких ресурса.

(2) Право на подстицај из става 1. овог члана имају 
корисници подстицаја за грла гатачког говеда, буше, бо-
санско-брдског коња, мангулице, праменкa сој: влашићки, 
подвелешки, купрешки, а на основу захтјева Агенцији, уз 
који прилажу:

1) обрачун премије, сачињен на Обрасцу 3. из Прилога 
овог правилника,

2) пасош - Образац Д за говеда, односно матичне листо-
ве за остале врсте,

3) потврду о расној припадности и репродуктивним 
перформансама грла, издату од надлежне подручне једини-
це Министарства,

4) овјерену изјаву, на Обрасцу 4. из Прилога овог пра-
вилника, да предметно грло за које се остварују подстицаји 

неће отуђити најмање двије године, изузев због здравстве-
них и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује 
потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере 
принудног клања.

(3) Захтјев за остваривање права на премију за узгој 
одговарајућег броја грла наведених врста и раса подноси 
се у периоду узгоја, а најкасније до 30. септембра текуће 
године.

(4) Премија за узгој гатачког говеда износи до 60 КМ 
по грлу, буше до 100 КМ по грлу, босанско-брдског коња до 
150 КМ по грлу, мангулице до 40 КМ по грлу, а за влашић-
ку, подвелешку и купрешку праменку до 25 КМ по грлу.

(5) Максимални износ премије који корисник подсти-
цаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој го-
дини је 5.000 КМ.

(6) Право на подстицајна средства из става 1. овог чла-
на остварују институције и удружења који посједују или 
чији чланови посједују изворне и заштићене расе домаћих 
животиња на основу захтјева који подносе Агенцији и уз 
који прилажу:

1) уговор са научноистраживачком институцијом о 
спровођењу активности заштите изворних и заштићених 
раса,

2) сагласност Министарства на планиране активности 
заштите изворних и заштићених раса.

(7) Максимални износ средстава који се може оствари-
ти за подстицај из става 1. овог члана у текућој години је 
15.000 КМ.

(8) Захтјев за ову врсту подстицаја подноси се најкасни-
је до 31. маја текуће године.

(9) Корисник је дужан Министарству и Агенцији доста-
вити извјештај о спроведеним активностима у року од 90 
дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(10) Институција из става 1. овог члана Агенцији под-
носи захтјев уз који прилаже:

1) сагласност Министарства на план рада ДНК типиза-
ције одређене врсте и расе животиња из става 2. овог члана,

2) уговор за реализацију програма потписан са Мини-
старством.

(11) Услови за реализацију програма и коришћење сред-
става утврђују се уговором између Министарства и научно-
истраживачке организације.

(12) Максимални износ средстава који научноистражи-
вачка институција може остварити за подстицај из става 1. 
овог члана у текућој години је 50.000 КМ.

(13) Захтјев за ову врсту подстицаја подноси се најка-
сније до 31. маја текуће године.

(14) Научноистраживачка институција дужна је, по реа-
лизацији програма, доставити извјештај о утрошку одобре-
них средстава и добијеним резултатима.

3. Системске и остале мјере подршке

Члан 57.
(1) Право на подстицајна средства за системске и оста-

ле мјере подршке имају корисници подстицаја за сљедеће 
намјене:

1) мјере за заштиту здравља биљака,
2) мјере за заштиту здравља животиња,
3) подршку за унапређење ветеринарске дјелатности,
4) подршку за прoизводњу сјемена за вјештачко осје-

мењавање у говедарству,
5) подршку обављању узгојно-селекцијских дјелатно-

сти у пчеларству,
6) подршку опремању лабораторија,
7) подршку суфинансирању премије осигурања при-

марне пољопривредне производње,
8) подршку анализи контроле плодности пољопривред-

ног земљишта,


