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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И 

ШУМАРСТВА 

1945 
На основу члана 13. став 4. Закона о новчаним 

подршкама у пољопривреди и руралном развоју ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 42/10), федерални министар 
пољопривреде, водопривреде и шумарства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

НАЧИНУ И УСЛОВИМА ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНЕ 
ПОДРШКЕ ПО МОДЕЛУ ПОТИЦАЈА ПРОИЗВОДЊИ 

Члан 1. 
У Правилнику о начину и условима остваривања 

новчане подршке по моделу потицаја производњи 
("Службене новине Федерације БиХ", број 60/14) у одјељку 
III - НАЧИН ОСТВАРЕЊА НОВЧАНИХ ПОДРШКИ у 
члану 8. ставу (4) износ од "20 КМ" замјењује се износом од 
"15 КМ". 

Члан 2. 
У одјељку IV - УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

НОВЧАНЕ ПОДРШКЕ у члану 10. став (1) тачка х) се 
мијења и гласи: 

"Клијенти који због административних потешкоћа и 
објективних разлога нису предали захтјеве у 2013. г., 
комплетну документацију (у складу са Правилником који је 
био на снази у вријеме производње, осим П-1 Обрасца и 
записника о производњи) достављају надлежном 
кантоналном министарству у року од 15 дана од дана објаве 
овог Правилника, а надлежно кантонално министарство 
доставља исте Федералном министарству обрачунате 
захтјеве у року од 30 дана. Новчана подршка ће бити 
обрачуната у складу са износима у Програму новчаних 
подршки за 2013. г. Федерално министарство пољопривреде 
ће доставити списак клијената који су имали наведене 
тешкоће у прошлој години оним кантоналним 
министарствима из којих ови клијенти долазе". 

Члан 3. 
У пододјељку ц) ПОСЕБНИ УСЛОВИ, члан 13. став (6) 

мијења се и гласи: 
"Клијенти који су засијали сточни јечам и тритикале у 

2014. години нису дужни да достављају документацију из 
става (1) тачка ц); става (2) и става (3) тачка д)". 

Члан 4. 
У члану 25. у ставу (1) у трећем ретку ријеч 

"контејнерска" се брише. 

Члан 5. 
У члану 25. иза става (6) додаје се нови став (7) који 

гласи: 
"Клијенти који су произвели саднице јагоде у 2014. 

години нису дужни да достављају документацију из става (2) 
и става (3) овог члана". 

Члан 6. 
У члану 37. став (1) у првом ретку ријеч "тешке" 

замјењује се са ријечи "лаке". 

Члан 7. 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
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Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o novčanim podrškama 

u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 42/10), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede 
i šumarstva donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU 

I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE 
PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI 

Član 1. 
U Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja novčane 

podrške po modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 60/14) u odjeljku III - NAČIN 
OSTVARENJA NOVČANIH PODRŠKI u članu 8. stavu (4) 
iznos od "20 KM" zamjenjuje se iznosom od "15 KM". 

Član 2. 
U odjeljku IV - USLOVI ZA OSTVARIVANJE 

NOVČANE PODRŠKE u članu 10. stav (1) tačka h) se mijenja i 
glasi: 

"Klijenti koji zbog administrativnih poteškoća i objektivnih 
razloga nisu predali zahtjeve u 2013. g., kompletnu 
dokumentaciju (u skladu sa Pravilnikom koji je bio na snazi u 
vrijeme proizvodnje, osim P-1 Obrasca i zapisnika o proizvodnji) 
dostavljaju nadležnom kantonalnom ministarstvu u roku od 15 
dana od dana objave ovog Pravilnika, a nadležno kantonalno 
ministarstvo dostavlja iste Federalnom ministarstvu obračunate 
zahtjeve u roku od 30 dana. Novčana podrška će biti obračunata u 
skladu sa iznosima u Programu novčanih podrški za 2013. g. 
Federalno ministarstvo poljoprivrede će dostaviti spisak klijenata 
koji su imali navedene teškoće u prošloj godini onim 
kantonalnim ministarstvima iz kojih ovi klijenti dolaze". 

Član 3. 
U pododjeljku c) POSEBNI USLOVI, član 13. stav (6) 

mijenja se i glasi: 
"Klijenti koji su zasijali stočni ječam i tritikale u 2014. 

godini nisu dužni dostavljati dokumentaciju iz stava (1) tačka c); 
stava (2) i stava (3) tačka d)". 

Član 4. 
U članu 25. u stavu (1) u trećem retku riječ 

"kontejnerska" se briše. 

Član 5. 
U članu 25. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi: 
"Klijenti koji su proizveli sadnice jagode u 2014. godini 

nisu dužni dostavljati dokumentaciju iz stava (2) i stava (3) ovog 
člana". 

Član 6. 
U članu 37. stav (1) u prvom retku riječ "teške" zamjenjuje 

se sa riječi "lake". 

Član 7. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 
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Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o novčanim 

potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 42/10), federalni ministar poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva donosi 


