Сриједа, 20. 6. 2018.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
g)

Na osnovu člana 20. stav (2) 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 USLOVIMA I NAČINU OSTVARENJA NOVČANIH
PODRŠKI PO MODELU RURALNOG RAZVOJA
DIO PRVI - OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju ispuniti
poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja
mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), i način
ostvarivanja prava na novčanu podršku (u daljem tekstu: podrška)
po modelu ruralnog razvoja.
Član 2.
(Značenje izraza)
U smislu ovoga Pravilnika, pojedini izrazi imaju slijedeće
značenje:
a) "Ruralni razvoj" podrazumijeva skup politika, mjera
i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan
ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva
ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz
uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i
unapređenja kvaliteta okoliša,
b) "Poljoprivredno gazdinstvo" (u daljem tekstu: PG)
podrazumijeva proizvodnu jedinicu ili grupu jedinica
koje čine proizvodnu cjelinu i sa tehničkog i
privrednog gledišta, koje se bave proizvodnjom
poljoprivrednih proizvoda. PG se može baviti i
drugim dodatnim (nepoljoprivrednim) proizvodnim i
uslužnim djelatnostima. PG može djelovati kao
privredno društvo, obrt ili zadruga, ako je
registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
te kao porodično poljoprivredno gazdinstvo,
c) "Porodično poljoprivredno gazdinstvo" (u daljem
tekstu: PPG) je samostalna privredna i socijalna
jedinica zasnovana na vlasništvu i/ili upotrebi
proizvodnih resursa i upravljanju porodice u
obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
d) "Nosilac poljoprivrednog gazdinstva" podrazumijeva fizičko ili pravno lice, ili grupu fizičkih i
pravnih lica u skladu sa statusom koji ima grupa i
njeni članovi prema zakonima u Bosni i Hercegovini,
a čije se gazdinstvo nalazi na teritoriji Bosne i
Hercegovine, te obavlja poljoprivrednu djelatnost i
registrovano je u Registru poljoprivrednih gazdinstava
(u daljem tekstu: RPG) kao nosilac gazdinstva,
e) "Poljoprivrednik" je fizičko lice koje na poljoprivrednom gazdinstvu proizvodi biljne i stočarske
proizvode, te obavlja i druge poslove vezane uz tu
proizvodnju, bez obzira na stepen specijalizacije
poljoprivrednog gazdinstva na kojem radi, i koji
posjeduje znanje i vještinu o poljoprivredi,
f)
"Klijent" je svako fizičko i pravno lice koje podnosi
zahtjev za podršku na osnovu obavijesti, a upisano je
u RPG i Registar klijenata (u daljem tekstu: RK),
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"Mladi poljoprivrednik" je lice iz tačke e) ovog
člana, u životnoj dobi od navršenih 18 do navršenih
40 godina starosti na dan raspisivanja obavijesti,
h) "Obrt" podrazumijeva samostalno i trajno obavljanje
dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u
osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od
strane fizičkih lica sa ciljem postizanja dobiti koja se
ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem
usluga na tržištu,
i)
"Ulaganje" je prihvatljivi dio projekta za koji se traži
podrška, raspisanog putem obavijesti na osnovu
odredbi ovog Pravilnika, a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive troškove (čl. 9. i 10. ovog
Pravilnika), od čega samo prihvatljivi troškovi mogu
biti sufinansirani sredstvima Programa podrški,
j)
"Račun - faktura" (engl. invoice, njem. Faktura,
Rechnung) je isprava koju prodavalac ili isporučitelj
robe ili pružalac usluge izdaje primaocu robe ili usluge, specificirajući u njoj kvantitativno i kvalitativno
predane ili isporučene stvari ili pružene usluge,
povezane (akcesorne) troškove, odgovarajuće poreze,
modalitete plaćanja itd., u skladu sa pozitivnim
zakonskim propisima,
k) "Poljoprivredne mašine" su sve poljoprivredne pogonske mašine koje služe za obavljanje poljo-privrednih radova, a obuhvaćaju: traktore, kombajne, samohodne utovarivače, mobilne rezervoare, aplikatore,
cisterne i ostale samohodne poljoprivredne mašine,
l)
"Priključni uređaji" su priključci koji služe za
određene poljoprivredne aktivnosti, a priključuju se na
poljoprivrednu mehanizaciju (pogonske mašine) ili
djeluju samostalno, te obuhvaćaju: plugove, sijačice,
drljače, tanjirače, prskalice, prese i ostale priključke,
m) "Oprema" su sve vrste opreme namijenjene za
poljoprivredne aktivnosti u okviru biljne proizvodnje,
stočarstva, pčelarstva, akvakulture i drugih vrsta
poljoprivredne proizvodnje.
Član 3.
(Tijela zadužena za programiranje i provođenje mjere)
Upravljačko tijelo za programiranje mjera je Odsjek za ruralni razvoj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno
ministarstvo).
Operativno tijelo za provođenje mjere je Sektor za
poljoprivredna plaćanja.
Član 4.
(Prilozi)
Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:
a) Aneks I - Lista prihvatljivih troškova za poljoprivredne mašine i priključne uređaje (LPT-MPU),
b) Aneks II - Lista prihvatljivih troškova za poljoprivrednu opremu (LPT-O),
c) Aneks III - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u
poljoprivredne mašine i priključne uređaje (ZZPUM),
d) Aneks IV - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u
poljoprivrednu opremu (ZZP-UO),
e) Aneks V - Obrazac zahtjeva za podršku certifikaciji
organske proizvodnje (ZZP-C),
f)
Aneks VI - Obrazac izjave klijenta (IK),
g) Aneks VII - Dokumenti za kontrolu na terenu (DKT).
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Obrasci koji se nalaze u Aneksima dostupni su u
elektronskom obliku na web stranici (www.fmpvs.gov.ba)
Federalnog ministarstva.
DIO DRUGI - PRIHVATLJIVOST I NAČIN
OSTVARIVANJA PODRŠKE
POGLAVLJE I. KORISNICI PODRŠKE I USLOVI
PRIHVATLJIVOSTI
Član 5.
(Korisnici podrške)
(1) Korisnici podrške su klijenti koja ispunjavaju opće i
posebne uslove prihvatljivosti za podršku.
Odjeljak A. Opći uslovi prihvatljivosti
Član 6.
(Opći uslovi prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva)
(1) Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji
Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.
(3) Ulaganje u poljoprivredne mašine, priključne uređaje i
poljoprivrednu opremu mora biti provedeno na PG koje se
nalazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
(4) Ukoliko je klijent fizičko lice onda mora imati najmanje 18
godina starosti u trenutku objavljivanja obavijesti.
(5) Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za
prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod
nadležne Porezne uprave Federacije BiH/Uprave za
indirektno oporezivanje BiH.
Član 7.
(Opći uslovi prihvatljivosti za projekte)
(1) Projekat se mora odnositi na ulaganje u proizvodnju
poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I - Spisak poljoprivrednih proizvoda Zakona o poljoprivredi ("Službene
novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13).
(2) Prihvatljivi troškovi za svaki dio ulaganja moraju biti u
skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama.
(3) Projekat ostaje prihvatljiv za finansiranje pod uslovom da
se u periodu od pet godina od dana konačne isplate ne izvrši
otuđivanje predmeta novčane podrške odnosno izmještanje
ugrađene opreme.
(4) Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu
ili ovjerenoj kopiji.
Odjeljak B. Posebni uslovi prihvatljivosti
Član 8.
(Prihvatljivi sektori)
(1) Prihvatljivi sektori za ulaganja unutar mjere su:
a) mliječno govedarstvo,
b) mesno govedarstvo,
c) ovčarstvo i kozarstvo,
d) svinjogojstvo,
e) peradarstvo,
f)
proizvodnja voća, povrća i gljiva
g) proizvodnja ratarskih kultura, ljekovitog i
aromatičnog bilja i cvijeća,
h) pčelarstvo,
i)
akvakultura.
Član 9.
(Prihvatljivi troškovi)
(1) Prihvatljivi troškovi su:
a) troškovi kupovine novih poljoprivrednih mašina i
priključnih uređaja uključujući i troškove njihovog
transporta. Lista prihvatljivih troškova navedena je u
obrascu LPT-MPU,
b) troškovi kupovine nove poljoprivredne opreme
uključujući i troškove njenog transporta, montaže,
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odnosno ugradnje. Lista prihvatljivih troškova
navedena je u obrascu LPT-O,
c) troškovi certifikacije organske proizvodnje.
(2) Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a.
(3) Troškovi iz stava (1) ovog člana prihvatljivi su retroaktivno.
od 1.10.2017. godine.
Član 10.
(Neprihvatljivi troškovi)
(1) Neprihvatljivi troškovi su:
a) Porezi uključujući PDV, carinske i uvozne dažbine i
ostale naknade državi,
b) Nabavka korištene opreme i poljoprivredne mehanizacije,
c) Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični
troškovi,
d) Troškovi konverzije, troškovi tečajnih razlika i
naknada,
e) Troškovi poslova javne uprave (troškovi općeupravnih troškova, troškovi iznajmljivanja opreme,
mašina i prostora, plate zaposlenih na poslovima
upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora),
f)
Plaćanje u naturi i kompenzacija koja nije provedena
preko poslovnog računa, troškovi vlastitog rada,
g) Za nabavku izvršenu putem lizinga,
h) Za nabavku izvršenu na osnovu donacija i poklona,
i)
Za nabavku poljoprivrednih mašina, priključnih
uređaja i opreme u okviru međunarodnih projekata,
donacija, odnosno iz bespovratna sredstva bilo koje
razine vlasti u BiH.
Član 11.
(Minimalna i maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije)
(1) Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu
koja je predmet novčane podrške je 3.000 KM za fizička
lica, odnosno 5.000 KM za pravna lica i obrte.
(2) Maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu
koja je predmet novčane podrške u tekućoj godini je
240.000 KM za fizička lica, odnosno 400.000 KM za
pravna lica i obrte.
Član 12.
(Osnovni i dodatni iznos novčane podrške)
(1) Osnovni iznos novčane podrške utvrđuje se na osnovu
računa (fakture).
(2) Ako vrijednost investicije prelazi maksimalnu prihvatljivu
vrijednost investicije navedenu u obrascima LPT-MPU i
LPT-O, za obračun se koristi iznos maksimalne prihvatljive
vrijednosti investicije naveden u spomenutim obrascima.
(3) Osnovni iznos novčane podrške je do 25% od prihvatljivih
troškova i ne može biti veći od maksimalnog osnovnog
iznosa novčane podrške navedenog u obrascima LPT-MPU
i LPT-O.
(4) Dodatni iznos novčane podrške obračunava se na utvrđeni
osnovni iznos novčane podrške u visini od dodatnih 5% za
nosioca poljoprivrednog gazdinstva mlađeg od 40 godina
na dan objave obavijesti, odnosno za žene nosioce
poljoprivrednog gazdinstva.
(5) Dodatni iznos ne može biti veći od 5%.
Član 13.
(Maksimalni iznos novčane podrške)
(1) Klijent može ostvariti pravo na novčanu podršku za
kupovinu više poljoprivrednih mašina, priključnih uređaja
odnosno više vrsta opreme, te certifikaciju organske
proizvodnje pod uslovom da osnovni iznos novčane
podrške ne prelazi 60.000 KM za fizička lica, odnosno
100.000 KM za pravna lica i obrte.
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Osnovni iznos iz stava (1) ovog člana uvećava se za dodatni
iznos novčane podrške u slučaju iz člana 12. stav (4) ovog
Pravilnika.
Član 14.
(Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava
utvrđenih Programom)
Ako zbroj iznosa obračunate novčane podrške za sve
pojedinačne zahtjeve bude veći od iznosa sredstava utvrđenih
Programom, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih
odobrenih pojedinačnih iznosa novčane podrške.
Član 15.
(Valuta)
(1) Troškovi na računima (fakturama) mogu biti izraženi u KM
ili stranoj valuti.
(2) Troškovi na računima (fakturama) čija je vrijednost
izražena u stranoj valuti preračunavaju se u KM prema
srednjem tečaju Centralne banke BiH važećem na dan
podnošenja zahtjeva.
POGLAVLJE II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA
NOVČANE PODRŠKE
Odjeljak A. Podnošenje zahtjeva za podršku
Član 16.
(Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za podršku)
(1) Klijent treba izvršiti kupovinu poljoprivredne mašine,
priključnog uređaja i poljoprivredne opreme, odnosno
izvršiti plaćanje usluge certifikacije organske proizvodnje
prije podnošenja zahtjeva za podršku.
(2) Za provedenu aktivnost iz stava (1) ovog člana klijent
pribavlja račun (fakturu) sa detaljnom specifikacijom
kupljene mašine, uređaja i opreme, odnosno izvršenog
procesa certifikacije.
(3) Klijent je prije podnošenja zahtjeva za podršku dužan
izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog na računu
(fakturi).
(4) Ako se u toku upravnog postupka utvrdi da su informacije
dostavljene od strane klijenta lažne ili pogrešne, odnosno da
su cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane, Federalno
ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za
podršku.
Član 17.
(Podnošenje zahtjeva)
(1) Zahtjev za podršku podnosi se na osnovu Programa
novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za
2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program podrški), ovog
Pravilnika i obavijesti koju raspisuje Federalno
ministarstvo.
(2) Obavijest iz stava (1) ovoga člana sadržava rokove i uslove
za podnošenje zahtjeva za podršku propisane Programom
podrški i ovim Pravilnikom.
(3) Obavijest iz stava (1) ovoga člana objavljuje se u dva
dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji Federacije BiH,
i
na
web
stranici
Federalnog
ministarstva
(www.fmpvs.gov.ba).
Član 18.
(Podnošenje zahtjeva za podršku - ulaganje u poljoprivredne
mašine i priključne uređaje)
(1) Nakon objave obavijesti iz člana 17. ovog Pravilnika,
klijent dostavlja zahtjev za podršku ulaganju (obrazac ZZPUM) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom
dokumentacijom (u jednom primjerku).
(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u
kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključnih
uređaja u periodu od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
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Ukoliko je ulaganje izvršeno prije objave obavijesti, klijent
je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od
dana objave obavijesti.
(4) Ukoliko se ulaganje vrši nakon objave obavijesti, klijent je
dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od
dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
(5) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2018.
godine.
(6) Za ostvarivanje prava na podršku, klijent dostavlja u
originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u
poljoprivredne mašine i priključne uređaje (ZZPUM),
b) Račun (fakturu) o kupovini poljoprivredne mašine i
priključnog uređaja, odnosno račun (fakturu) vezan za
troškove njihovog transporta ako ga posjeduje,
c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu
(fakturi) - za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz
prihvaća i fiskalni račun,
d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o
izmirenim carinskim dažbinama (samo za uvezene
poljoprivredne mašine i priključne uređaje),
e) Ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za poljoprivredne mašine koje podliježu registraciji,
f)
Ovjerenu izjavu klijenta (Obrazac IK) da poljoprivredna mašina odnosno priključni uređaj nije
nabavljen u okviru međunarodnih projekata ili donacija, te da po istoj osnovi klijent nije koristio
bespovratna sredstva bilo koje razine vlasti u BiH,
odnosno da poljoprivrednu mašinu odnosno priključni
uređaj neće otuđiti u razdoblju od pet godina.
g) Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu
ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave
Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za
indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici
PDV-a).
(7) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na protokol
Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo
preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
Marka Marulića 2
71 000 Sarajevo
sa naznakom: "Ulaganje u kupovinu poljoprivrednih mašina
i priključnih uređaja".
Član 19.
(Podnošenje zahtjeva za podršku - ulaganje u poljoprivrednu
opremu)
(1) Nakon objave obavijesti iz člana 17. ovog Pravilnika,
klijent dostavlja zahtjev za podršku (obrazac ZZP-UO)
Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).
(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u
kupovinu nove poljoprivredne opreme u razdoblju od
1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
(3) Ukoliko je ulaganje izvršeno prije objave obavijesti,
klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30
dana od dana objave obavijesti.
(4) Ukoliko se ulaganje vrši nakon objave obavijesti, klijent
je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana
od dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
(5) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je
5.10.2018. godine.
(6) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u
originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:
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Popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u
poljoprivrednu opremu (Obrazac ZZP-UO),
b) Račun (fakturu) o kupovini poljoprivredne opreme,
odnosno račun (fakturu) vezan za troškove njenog
transporta, montaže ili ugradnje ako ga posjeduje,
c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu
(fakturi) - za fizička lica se, pored ostalog, kao
dokaz prihvaća i fiskalni račun,
d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o
izmirenim carinskim dažbinama (samo za uvezenu
poljoprivrednu opremu),
e) Ovjerenu izjavu klijenta (Obrazac IK) da
poljoprivredna oprema nije nabavljena u okviru
međunarodnih projekata ili donacija, te da po istoj
osnovi nije koristio bespovratna sredstva bilo koje
razine vlasti u BiH, odnosno da poljoprivrednu
opremu neće otuđiti u razdoblju od pet godina.
f)
Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu
ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave
Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za
indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici
PDV-a).
Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na protokol
Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:
Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
Marka Marulića 2
71 000 Sarajevo
sa naznakom:
"Ulaganje u kupovinu poljoprivredne opreme".
Član 20.
(Podnošenje zahtjeva za podršku - certifikacija organske
proizvodnje)
Nakon objave obavijesti iz člana 17. ovog Pravilnika,
klijent dostavlja zahtjev za podršku certifikaciji organske
proizvodnje (Obrazac ZZP-C) Federalnom ministarstvu,
zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom
primjerku).
Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na klijenta
(proizvođač, prerađivač ili sakupljač) koji je dobio certifikat
od tijela akreditiranog od strane međunarodno ovlaštenog
akreditacijskog tijela prema zahtjevima standarda EN
45011/ISO Vodiča 65, a koji je certifikaciju izvršio u
razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
Troškovi u okviru ove mjere se priznaju za certifikaciju
proizvodnje, grupnu proizvodnju, preradu organskih
proizvoda i sakupljanje samoniklog bilja i šumskih plodova.
Ukoliko je certifikacija izvršena prije objave obavijesti,
klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30
dana od dana objave obavijesti.
Ukoliko se certifikacija vrši nakon objave obavijesti, klijent
je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od
dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2018.
godine.
Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u
originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku certifikaciji
organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C),
b) Račun (fakturu) ispostavljenu za izvršenu uslugu
certifikacije,
c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu
(fakturi) - za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz
prihvaća i fiskalni račun,

d)
e)
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Kopiju certifikata.
Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu
ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave
Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za
indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici
PDV-a).
(8) Klijent ostvaruje podršku u iznosu do 75% ukupno
dokumentiranih troškova certifikacije.
(9) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na protokol
Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo
preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:
Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
Marka Marulića 2
71 000 Sarajevo
sa naznakom: "Certificiranje organske proizvodnje".
Odjeljak B. Postupanje Federalnog ministarstva po zahtjevu
za podršku
Član 21.
(Zaprimanje zahtjeva)
(1) Zahtjev za podršku zaprima se na protokolu Federalnog
ministarstva, gdje biva zaveden u Upisnik prvostepenih
predmeta upravnog postupka (UP-1), nakon čega se sa njim
postupa u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju
organa uprave i službi za upravu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i
Uputstvom o načinu obavljanja kancelarijskog poslovanja u
organima uprave i službama za upravu Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/98 i
49/98).
(2) Vremenom podnošenja zahtjeva za podršku smatra se
datum predavanja propisane dokumentacije na protokol Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja preporučenom
poštom.
(3) Zahtjevi za podršku pristigli po objavljenoj obavijesti iz
člana 17. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu
zaprimanja.
Član 22.
(Vođenje postupka i rješavanje)
(1) Federalno ministarstvo obrađuje zahtjeve za podršku u
skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene
novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), (u daljem tekstu:
ZUP), ovim Pravilnikom i internim procedurama.
(2) Nadležni službenik Sektora za poljoprivredna plaćanja
zadužuje predmet, te vrši provjeru blagovremenosti
upućivanja zahtjeva za podršku.
(3) Federalni ministar može rješenjem imenovati komisiju ili
ovlastiti državne službenike za realizaciju zahtjeva za
podršku po ovom modelu.
(4) Komisija ili ovlašteni državni službenici iz stava (3) ovog
člana utvrđuju činjenice i okolnosti od važnosti za
realizaciju zahtjeva, i na osnovu utvrđenih činjenica i
okolnosti, primjenjuju odredbe ovog Pravilnika.
Član 23.
(Postupak sa neblagovremenim zahtjevima za podršku)
(1) Zahtjev za podršku smatra se neblagovremenim ako nije
predan protokolu Federalnog ministarstva odnosno
poštanskom uredu u rokovima iz člana 18. st. (3), (4) i (5),
člana 19. st. (3), (4) i (5), odnosno člana 20. st. (4), (5) i (6)
ovog Pravilnika.
(2) Neblagovremeni zahtjevi za podršku neće biti razmatrani.
(3) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju
neblagovremenih zahtjeva za podršku.
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Protiv rješenja iz stava (3) ovoga člana nije dopuštena
žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
Član 24.
(Postupak sa blagovremenim zahtjevima za podršku)
(1) Nadležni službenik Sektora za poljoprivredna plaćanja vrši
provjeru potpunosti blagovremenih zahtjeva za podršku.
(2) Za nepotpune zahtjeve za podršku Federalno ministarstvo
će tražiti dopunu.
Član 25.
(Dopuna dokumentacije)
(1) U slučaju iz člana 24. stav (2) ovog Pravilnika, Sektor za
poljoprivredna plaćanja telefonskim putem traži dostavu
nedostajućih dokumenata u roku od sedam dana.
(2) Ako klijent ne izvrši dopunu tražene dokumentacije u roku
iz stava (1) ovog člana, Sektor za poljoprivredna plaćanja
upućuje pisani zahtjev za dopunu dokumentacije. Klijent je
dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od sedam
dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.
(3) Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu prilikom prve
dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još
jednom. Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu, niti
nakon ponovljene dostave, Federalno ministarstvo
objavljuje zahtjev za dopunu na oglasnoj ploči. Dostava se
smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljana
zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak na oglasnu ploču
Federalnog ministarstva.
(4) Vremenom dostave dopune zahtjeva za podršku smatra se
datum dostave tražene dokumentacije na protokol
Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja tražene
dopune preporučenom poštom.
(5) Ako klijent ne otkloni nedostatke u propisanom roku,
smatrat će se da zahtjev za podršku nije uopće ni podnesen,
o čemu Federalno ministarstvo donosi rješenje.
(6) Protiv rješenja iz stava (4) ovoga člana nije dopuštena
žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod
Kantonalnog suda u Sarajevu.
Član 26.
(Ocjena osnovanosti zahtjeva za podršku i izračun podrške)
(1) Nadležni službenik Sektora za poljoprivredna plaćanja vrši
ocjenu osnovanosti zahtjeva za podršku na bazi
ispunjavanja općih uslova iz čl. 6. i 7. i posebnih uslova iz
čl. 8. i 11. stav (1) ovog Pravilnika, a na osnovu podataka iz
RPG i RK, zahtjeva za podršku i zapisnika o izvršenoj
kontroli na terenu.
(2) Nadležni službenik Sektora za poljoprivredna plaćanja,
odnosno imenovana komisija ili ovlašteni državni
službenici, vrše izračun iznosa novčane podrške na osnovu
čl. 9. do 15. ovog Pravilnika, a na osnovu podataka iz
zahtjeva za podršku.
(3) Službenici i komisija iz stava (2) ovog člana mogu vršiti
provjeru nabavne cijene robe ili usluge telefonskim putem
kod dobavljača ili putem interneta, ako postoji sumnja da su
cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane.
Član 27.
(Odbijanje neosnovanih zahtjeva za podršku)
(1) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbijanju
neosnovanih zahtjeva za podršku u slučaju neusklađenosti
zahtjeva za podršku s općim i posebnim uslovima
navedenim u članu 26. stav (1), odnosno u slučaju iz člana
16. stav (4) ovog Pravilnika.
(2) Protiv rješenja iz stava (1) ovoga člana nije dopuštena
žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod
Kantonalnog suda u Sarajevu.
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Član 28.
(Rješenje o dodjeli sredstava)
(1) Nakon provođenja procedure obrade svih zahtjeva za
podrškom, izvršene kontrole na terenu, utvrđivanja iznosa
obračunate novčane podrške svih pojedinačnih zahtjeva, i
eventualnog proporcionalnog smanjenja svih odobrenih
pojedinačnih iznosa novčane podrške radi usklađivanja sa
raspoloživim iznosom u okviru Programa, Federalno
ministarstvo donosi rješenje o dodjeli sredstava za svaki
pojedinačni zahtjev za podršku.
(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana je konačno u upravnom
postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali klijent
može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda
u Sarajevu.
Odjeljak C. Kontrola i nadzor
Član 29.
(Kontrola na terenu)
(1) Kontrolu na terenu provode ovlašteni službenici Federalnog
ministarstva (u daljem tekstu: kontrolori) u skladu sa
Zakonom o upravnom postupku, Programom podrški i
ovim Pravilnikom.
(2) Kontrola na terenu vrši se nakon realizacije projekta, a prije
isplate podrške (ex ante kontrola) i tokom petogodišnjeg
perioda nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post
kontrola).
(3) Osim redovnih kontrola u skladu sa obrascem DKT,
kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku
u periodu od pet godina od dana isplate podrške.
(4) O provedenoj kontroli na terenu kontrolor sačinjava
zapisnik. U zapisniku se evidentira utvrđeno činjenično
stanje te se jedan primjerak dostavlja Sektoru za poljoprivredna plaćanja koji ga ulaže u spis predmeta.
Član 30.
(Način obavljanja kontrole)
(1) Pri obavljanju kontrole na terenu, kontrolori mogu:
a) vršiti pregled poljoprivrednog zemljišta, višegodišnjih
zasada, poslovnih i proizvodnih prostora, objekata,
poljoprivrednih mašina, priključnih uređaja i
poljoprivredne opreme, te poslovne dokumentacije
podnosioca zahtjeva,
b) izvršiti uvid u dokumente klijenta koje se odnose na
sticanje prava na podršku,
c) provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih
knjiga podnosioca zahtjeva,
d) provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i
poslovanje podnosioca zahtjeva,
e) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju,
bankovne izvještaje podnosioca zahtjeva, garantne
listove, deklaracije i dr.),
f)
provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz
zahtjev za podršku,
g) provjeravati namjensku upotrebu ulaganja ili
spremnost ulaganja za upotrebu,
h) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih lica,
svjedoka, vještaka i drugih lica kad je to potrebno za
obavljanje kontrole.
(2) Kontrola se može vršiti kod pravnih i fizičkih lica, te lica
koja su povezana s podnosiocem zahtjeva u vezi
predmetnog ulaganja.
(3) Pravna i fizička lica iz stava (2) ovoga člana dužna su
omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i
informacije, te osigurati uslove za nesmetani rad.
(4) Kontrolu je moguće najaviti prije njezinog provođenja, pod
uslovom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući
podnosiocu zahtjeva samo neophodne informacije.
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Odjeljak D. Isplata i povrat novčane podrške
Član 31.
(Isplata podrške)
(1) Sektor za poljoprivredna plaćanja dostavlja jedan primjerak
rješenja iz člana 28. stav (1) ovog Pravilnika Sektoru za
finansije i računovodstvo.
(2) Sektor za finansije i računovodstvo na osnovu rješenja
unosi nalog u trezorsku aplikaciju radi isplate na račun
klijenta.
Član 32.
(Povrat sredstava nakon isplate podrške)
(1) Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu sredstava
podrške, ako se kontrolom nakon izvršenog konačnog
plaćanja, utvrdi postojanje jednog od sljedećih razloga:
a) nepravilnost koja ujedno upućuje na sumnju u pokušaj
prijevare,
b) navodi iz Izjave klijenta nisu tačni,
c) Klijent je predmet podrške prodao, poklonio odnosno
na drugi način otuđio iz svog vlasništva u roku od pet
godina od dana isplate podrške.
(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana, Federalno ministarstvo će
klijentu poslati preporučenom pošiljkom s povratnicom.
(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba
ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod kantonalnog
suda u Sarajevu.
Član 33.
(Vraćanje duga u ratama)
(1) U slučaju da je klijentu izdato rješenje o povratu sredstva
podrške, klijent može iznos duga vratiti u ratama, ukoliko
Federalnom ministarstvu podnese zahtjev za plaćanje u
ratama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja iz člana
32. stav (1).
(2) U slučaju iz stava (1) ovoga člana, Federalno ministarstvo
će dopunskim rješenjem odobriti povrat sredstava u ratama.
(3) Klijent može vratiti iznos duga u najviše 4 rate u periodu od
jedne godine.
Član 34.
(Povrat sredstava zbog administrativne greške)
(1) Kada su sredstva podrške isplaćena klijentu, a utvrđena je
administrativna greška - preplata, kriva isplata, ili bilo koja
druga administrativna greška učinjena od strane Federalnog
ministarstva prilikom provedbe mjere, Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu sredstva zbog administrativne pogreške kojim će od klijenta zatražiti povrat tog
iznosa.
(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana, klijent je obavezan vratiti
u roku od petnaest (15) dana od dana prijema rješenja o
povratu sredstava.

(3)
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Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba
ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu.
Član 35.
(Zaštita prava sudskim putem)
Ako klijent ne vrati sredstva u skladu sa rješenjem o
povratu sredstava novčane podrške iz člana 32. stav (1), odnosno
rješenjem o povratu sredstava zbog administrativne pogreške iz
člana 34. stav (1) ovog Pravilnika, Federalno ministarstvo će
zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.
Član 36.
(Gubitak prava na ostvarenje novčane podrške)
(1) Klijent kojem je izdato rješenje o povratu sredstava podrške
u skladu sa članom 32. stav (1) tač. a), b) i c) ovog
Pravilnika, gubi pravo na ostvarenje novčane podrške.
(2) Rješenje o povratu sredstava unosi se u RPG i RK, čime
poljoprivredno gazdinstvo dobiva status gazdinstva pod
sankcijama, počevši od dana prijema rješenja iz člana 32.
stav (1).
(3) Lista klijenata koji izgube pravo na ostvarenje novčane
podrške po modelu podrške ruralnom razvoju, objavljuje se
na oglasnoj ploči i web stranici Federalnog ministarstva
(www.fmpvs.gov.ba).
(4) Dokaz o izvršenoj uplati sredstava klijent dostavlja
Federalnom ministarstvu. Klijent ponovo stiče pravo na
novčane podrške tri godine od dana povrata sredstava.
(5) Nakon isteka roka iz stava (4) ovog člana, poljoprivredno
gazdinstvo gubi status gazdinstva pod sankcijama i
ponovno stiče pravo na ostvarivanje novčane podrške.
Član 37.
(Čuvanje dokumentacije)
Klijent je dužan čuvati dokumentaciju vezanu za ostvarivanje prava na novčanu podršku pet godina, računajući od dana
isplate novčane podrške.
DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 38.
(Prestanak važenja prethodnih pravilnika)
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po
Modelu ruralnog razvoja ("Službene novine Federacije BiH", br.
56/12, 109/12).
Član 39.
(Stupanje na snagu Pravilnika)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-1-24/1-1103/18
Ministar
Juna, 2018. godine
Šemsudin Dedić
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h)

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

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARENJA NOVČANIH
POTPORA PO MODELU RURALNOG RAZVOJA
DIO PRVI - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispuniti
poljoprivredna gospodarstva te druge pravne i fizičke osobe koje
mogu ostvariti pravo na potpore (u daljnjem tekstu: klijent), i
način ostvarivanja prava na novčanu potporu (u daljnjem tekstu:
potpora) po modelu ruralnog razvoja.
Članak 2.
(Značenje izraza)
U smislu ovoga Pravilnika, pojedini izrazi imaju sljedeće
značenje:
a) "Ruralni razvoj" podrazumijeva skup politika, mjera
i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan
ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva
ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz
uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i
unapređenja kvaliteta okoliša,
b) "Poljoprivredno gospodarstvo" (u daljnjem tekstu:
PG) podrazumijeva proizvodnu jedinicu ili grupu
jedinica koje čine proizvodnu cjelinu i sa tehničkog i
gospodarskog gledišta, koje se bave proizvodnjom
poljoprivrednih proizvoda. PG se može baviti i
drugim dodatnim (nepoljoprivrednim) proizvodnim i
uslužnim djelatnostima. PG može djelovati kao
gospodarsko društvo, obrt ili zadruga, ako je
registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
te kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
c) "Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo" (u
daljnjem tekstu: OPG) je samostalna gospodarska i
socijalna jedinica utemeljena na vlasništvu i/ili
uporabi proizvodnih resursa i upravljanju obitelji u
obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
d) "Nositelj poljoprivrednog gospodarstva" podrazumijeva fizičku ili pravnu osobu, ili skupinu fizičkih i
pravnih osoba sukladno statusu koji ima skupina i
njeni članovi prema zakonima u Bosni i Hercegovini,
a čije se gospodarstvo nalazi na teritoriju Bosne i
Hercegovine, te obavlja poljoprivrednu djelatnost i
registrirano je u Registru poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: RPG) kao nositelj gospodarstva,
e) "Poljoprivrednik" je fizička osoba koja na poljoprivrednom gospodarstvu proizvodi biljne i stočarske
proizvode, te obavlja i druge poslove vezane uz tu
proizvodnju, bez obzira na stupanj specijalizacije
poljoprivrednog gospodarstva na kojem radi, i koji
posjeduje znanje i vještinu o poljoprivredi,
f)
"Klijent" je svaka fizička i pravna osoba koja
podnosi zahtjev za potporu na temelju obavijesti, a
upisano je u RPG i Registar klijenata (u daljnjem
tekstu: RK),
g) "Mladi poljoprivrednik" je osoba iz točke e) ovoga
članka, u životnoj dobi od navršenih 18 do navršenih
40 godina starosti na dan raspisivanja obavijesti,
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"Obrt" podrazumijeva samostalno i trajno obavljanje
dopuštenih i registriranih gospodarskih djelatnosti u
osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od
strane fizičkih osoba s ciljem postizanja dobiti koja se
ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem
usluga na tržištu,
i)
"Ulaganje" je prihvatljivi dio projekta za koji se traži
potpora, raspisanog putem obavijesti na temelju
odredbi ovog Pravilnika, a može sadržavati
prihvatljive i neprihvatljive troškove (čl. 9. i 10. ovog
Pravilnika), od čega samo prihvatljivi troškovi mogu
biti sufinancirani sredstvima Programa potpora,
j)
"Račun - faktura" (engl. invoice, njem. Faktura,
Rechnung) je isprava koju prodavatelj ili isporučitelj
robe ili pružatelj usluge izdaje primatelju robe ili
usluge, specificirajući u njoj kvantitativno i kvalitativno predane ili isporučene stvari ili pružene usluge,
povezane (akcesorne) troškove, odgovarajuće poreze,
modalitete plaćanja itd. sukladno pozitivnim
zakonskim propisima,
k) "Poljoprivredni strojevi" su svi poljoprivredni pogonski strojevi koji služe za obavljanje poljoprivrednih radova, a obuhvaćaju: traktore, kombajne,
samohodne utovarivače, mobilne rezervoare, aplikatore, cisterne i ostale samohodne poljoprivredne
strojeve,
l)
"Priključni uređaji" su priključci koji služe za
određene poljoprivredne aktivnosti, a priključuju se na
poljoprivrednu mehanizaciju (pogonske strojeve) ili
djeluju samostalno, te obuhvaćaju: plugove, sijačice,
drljače, tanjurače, prskalice, prese i ostale priključke,
m) "Oprema" su sve vrste opreme namijenjene za
poljoprivredne aktivnosti u okviru biljne proizvodnje,
stočarstva, pčelarstva, akvakulture i drugih vrsta
poljoprivredne proizvodnje.
Članak 3.
(Tijela zadužena za programiranje i provođenje mjere)
Upravljačko tijelo za programiranje mjera je Odsjek za
ruralni razvoj Federalnog ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno
ministarstvo).
Operativno tijelo za provođenje mjere je Sektor za
poljoprivredna plaćanja.
Članak 4.
(Prilozi)
Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:
a) Aneks I - Lista prihvatljivih troškova za poljoprivredne strojeve i priključne uređaje (LPT-MPU),
b) Aneks II - Lista prihvatljivih troškova za poljoprivrednu opremu (LPT- O),
c) Aneks III - Obrazac zahtjeva za potporu ulaganju u
poljoprivredne strojeve i priključne uređaje (ZZPUM),
d) Aneks IV - Obrazac zahtjeva za potporu ulaganju u
poljoprivrednu opremu (ZZP-UO),
e) Aneks V - Obrazac zahtjeva za potporu certifikaciji
organske proizvodnje (ZZP-C),
f)
Aneks VI - Obrazac izjave klijenta (IK),
g) Aneks VII - Dokumenti za kontrolu na terenu (DKT).
Obrasci koji se nalaze u Aneksima dostupni su u
elektronskom obliku na web stranici (www.fmpvs.gov.ba)
Federalnog ministarstva.
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DIO DRUGI - PRIHVATLJIVOST I NAČIN
OSTVARIVANJA POTPORE
POGLAVLJE I. KORISNICI POTPORE I UVJETI
PRIHVATLJIVOSTI
Članak 5.
(Korisnici potpore)
(1) Korisnici potpore su klijenti koja ispunjavaju opće i
posebne uvjete prihvatljivosti za potporu.
Odjeljak A. Opći uvjeti prihvatljivosti
Članak 6.
(Opći uvjeti prihvatljivosti za podnositelje zahtjeva)
(1) Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na
teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.
(3) Ulaganje u poljoprivredne strojeve, priključne uređaje i
poljoprivrednu opremu mora biti provedeno na PG koje se
nalazi na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.
(4) Ukoliko je klijent fizička osoba onda mora imati najmanje
18 godina starosti u trenutku objavljivanja obavijesti.
(5) Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obvezama za
prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod
nadležne Porezne uprave Federacije BiH/ Uprave za
neizravno oporezivanje BiH.
Članak 7.
(Opći uvjeti prihvatljivosti za projekte)
(1) Projekt se mora odnositi na ulaganje u proizvodnju
poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I - Spisak poljoprivrednih proizvoda Zakona o poljoprivredi ("Službene novine
Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13).
(2) Prihvatljivi troškovi za svaki dio ulaganja moraju biti u
skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama.
(3) Projekt ostaje prihvatljiv za financiranje pod uvjetom da se
u razdoblju od pet godina od dana konačne isplate ne izvrši
otuđivanje predmeta novčane potpore odnosno izmještanje
ugrađene opreme.
(4) Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu
ili ovjerenoj kopiji.
Odjeljak B. Posebni uvjeti prihvatljivosti
Članak 8.
(Prihvatljivi sektori)
(1) Prihvatljivi sektori za ulaganja unutar mjere su:
a) mliječno govedarstvo,
b) mesno govedarstvo,
c) ovčarstvo i kozarstvo,
d) svinjogojstvo,
e) peradarstvo,
f)
proizvodnja voća, povrća i gljiva,
g) proizvodnja ratarskih kultura, ljekovitog i
aromatičnog bilja i cvijeća,
h) pčelarstvo,
i)
akvakultura.
Članak 9.
(Prihvatljivi troškovi)
(1) Prihvatljivi troškovi su:
a) troškovi kupovine novih poljoprivrednih strojeva i
priključnih uređaja uključujući i troškove njihovog
transporta. Lista prihvatljivih troškova navedena je u
obrascu LPT-MPU,
b) troškovi kupovine nove poljoprivredne opreme uključujući i troškove njenog transporta, montaže, odnosno
ugradnje. Lista prihvatljivih troškova navedena je u
obrascu LPT-O,
c) troškovi certifikacije organske proizvodnje.
(2) Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a.
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Troškovi iz stavka (1) ovog članka prihvatljivi su
retroaktivno od 1.10.2017. godine.
Članak 10.
(Neprihvatljivi troškovi)
(1) Neprihvatljivi troškovi su:
a) Porezi uključujući PDV, carinske i uvozne dažbine i
ostale naknade državi,
b) Nabava korištene opreme i poljoprivredne
mehanizacije,
c) Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični
troškovi,
d) Troškovi konverzije, troškovi tečajnih razlika i
naknada,
e) Troškovi poslova javne uprave (troškovi općeupravnih troškova, troškovi iznajmljivanja opreme,
strojeva i prostora, plate zaposlenih na poslovima
upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora),
f)
Plaćanje u naturi i kompenzacija koja nije provedena
preko poslovnog računa, troškovi vlastitog rada,
g) Za nabavu izvršenu putem lizinga,
h) Za nabavu izvršenu na temelju donacija i poklona,
i)
Za nabavu poljoprivrednih strojeva, priključnih
uređaja i opreme u okviru međunarodnih projekata,
donacija, odnosno iz bespovratna sredstva bilo koje
razine vlasti u BiH.
Članak 11.
(Minimalna i maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije)
(1) Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu
koja je predmet novčane potpore je 3.000 KM za fizičke
osobe, odnosno 5.000 KM za pravne osobe i obrte.
(2) Maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu
koja je predmet novčane potpore u tekućoj godini je
240.000 KM za fizičke osobe, odnosno 400.000 KM za
pravne osobe i obrte.
Članak 12.
(Temeljni i dodatni iznos novčane potpore)
(1) Temeljni iznos novčane potpore utvrđuje se na temelju
računa (fakture).
(2) Ako vrijednost investicije prelazi maksimalnu prihvatljivu
vrijednost investicije navedenu u obrascima LPT-MPU i
LPT-O, za obračun se koristi iznos maksimalne prihvatljive
vrijednosti investicije naveden u spomenutim obrascima.
(3) Temeljni iznos novčane potpore je do 25% od prihvatljivih
troškova i ne može biti veći od maksimalnog temeljnog
iznosa novčane potpore navedenog u obrascima LPT-MPU
i LPT-O.
(4) Dodatni iznos novčane potpore obračunava se na utvrđeni
temeljni iznos novčane potpore u visini od dodatnih 5% za
nositelja poljoprivrednog gospodarstva mlađeg od 40
godina na dan objave obavijesti, odnosno za žene nositelje
poljoprivrednog gospodarstva.
(5) Dodatni iznos ne može biti veći od 5%.
Članak 13.
(Maksimalni iznos novčane potpore)
(1) Klijent može ostvariti pravo na novčanu potporu za
kupovinu više poljoprivrednih strojeva, priključnih uređaja
odnosno više vrsta opreme, te certifikaciju organske
proizvodnje pod uvjetom da temeljni iznos novčane potpore
ne prelazi 60.000 KM za fizičke osobe, odnosno 100.000
KM za pravne osobe i obrte.
(2) Temeljni iznos iz stavka (1) ovog članka uvećava se za
dodatni iznos novčane potpore u slučaju iz članka 12.
stavak (4) ovoga Pravilnika.
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Članak 14.
(Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava
utvrđenih Programom)
Ako zbroj iznosa obračunate novčane potpore za sve
pojedinačne zahtjeve bude veći od iznosa sredstava utvrđenih
Programom, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih
odobrenih pojedinačnih iznosa novčane potpore.
Članak 15.
(Valuta)
(1) Troškovi na računima (fakturama) mogu biti izraženi u KM
ili stranoj valuti.
(2) Troškovi na računima (fakturama) čija je vrijednost
izražena u stranoj valuti preračunavaju se u KM prema
srednjem tečaju Centralne banke BiH važećem na dan
podnošenja zahtjeva.
POGLAVLJE II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA
NOVČANE POTPORE
Odjeljak A. Podnošenje zahtjeva za potporu
Članak 16.
(Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za potporu)
(1) Klijent treba izvršiti kupovinu poljoprivrednog stroja,
priključnog uređaja i poljoprivredne opreme, odnosno
izvršiti plaćanje usluge certifikacije organske proizvodnje
prije podnošenja zahtjeva za potporu.
(2) Za provedenu aktivnost iz stavka (1) ovog članka klijent
pribavlja račun (fakturu) sa detaljnom specifikacijom
kupljenog stroja, uređaja i opreme, odnosno izvršenog
procesa certifikacije.
(3) Klijent je prije podnošenja zahtjeva za potporu dužan
izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog na računu
(fakturi).
(4) Ako se u tijeku upravnog postupka utvrdi da su informacije
dostavljene od strane klijenta lažne ili pogrešne, odnosno da
su cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane, Federalno
ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za
potporu.
Članak 17.
(Podnošenje zahtjeva)
(1) Zahtjev za potporu podnosi se na temelju Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018.
godinu (u daljnjem tekstu: Program potpora), ovoga
Pravilnika i obavijesti koju raspisuje Federalno
ministarstvo.
(2) Obavijest iz stavka (1) ovoga članka sadržava rokove i
uvjete za podnošenje zahtjeva za potporu propisane
Programom potpora i ovim Pravilnikom.
(3) Obavijest iz stavka (1) ovoga članka objavljuje se u dva
dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriju Federacije
BiH, i na web stranici Federalnog ministarstva
(www.fmpvs.gov.ba).
Članak 18.
(Podnošenje zahtjeva za potporu - ulaganje u poljoprivredne
strojeve i priključne uređaje)
(1) Nakon objave obavijesti iz članka 17. ovoga Pravilnika,
klijent dostavlja zahtjev za potporu ulaganju (obrazac ZZPUM) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom
dokumentacijom (u jednom primjerku).
(2) Zahtjev za potporu za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u
kupovinu novih poljoprivrednih strojeva i priključnih
uređaja u razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
(3) Ukoliko je ulaganje izvršeno prije objave obavijesti, klijent
je dužan podnijeti zahtjev za potporu u roku od 30 dana od
dana objave obavijesti.
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Ukoliko se ulaganje vrši nakon objave obavijesti, klijent je
dužan podnijeti zahtjev za potporu u roku od 30 dana od
dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
(5) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 5.10.2018.
godine.
(6) Za ostvarivanje prava na potporu, klijent dostavlja u
originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva za potporu ulaganju u
poljoprivredne strojeve i priključne uređaje (ZZPUM),
b) Račun (fakturu) o kupovini poljoprivrednog stroja i
priključnog uređaja, odnosno račun (fakturu) vezan za
troškove njihovog transporta ako ga posjeduje,
c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu
(fakturi) - za fizičke osobe se, pored ostalog, kao
dokaz prihvaća i fiskalni račun,
d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o
izmirenim carinskim dažbinama (samo za uvezene
poljoprivredne strojeve i priključne uređaje),
e) Ovjerenu kopiju prometne dozvole za poljoprivredne
strojeve koji podliježu registraciji,
f)
Ovjerenu izjavu klijenta (Obrazac IK) da poljoprivredni stroj odnosno priključni uređaj nije nabavljen u okviru međunarodnih projekata ili donacija, te
da po istoj osnovi klijent nije koristio bespovratna
sredstva bilo koje razine vlasti u BiH, odnosno da
poljoprivredni stroj odnosno priključni uređaj neće
otuđiti u razdoblju od pet godina,
g) Dokaz o izmirenim obvezama za prethodnu godinu ili
sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave
Federacije BiH (svi podnositelji), odnosno Uprave za
neizravno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici
PDV-a).
(7) Zahtjev za potporu može se podnijeti osobno na protokol
Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo
preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
Marka Marulića 2
71 000 Sarajevo
sa naznakom: "Ulaganje u kupovinu poljoprivrednih
strojeva i priključnih uređaja".
Članak 19.
(Podnošenje zahtjeva za potporu - ulaganje u poljoprivrednu
opremu)
(1) Nakon objave obavijesti iz članka 17. ovog Pravilnika,
klijent dostavlja zahtjev za potporu (obrazac ZZP-UO)
Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).
(2) Zahtjev za potporu za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u
kupovinu nove poljoprivredne opreme u razdoblju od
1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
(3) Ukoliko je ulaganje izvršeno prije objave obavijesti, klijent
je dužan podnijeti zahtjev za potporu u roku od 30 dana od
dana objave obavijesti.
(4) Ukoliko se ulaganje vrši nakon objave obavijesti, klijent je
dužan podnijeti zahtjev za potporu u roku od 30 dana od
dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
(5) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 5.10.2018.
godine.
(6) Za ostvarivanje prava na potporu klijent dostavlja u
originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva za potporu ulaganju u
poljoprivrednu opremu (Obrazac ZZP-UO),
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Račun (fakturu) o kupovini poljoprivredne opreme,
odnosno račun (fakturu) vezan za troškove njenog
transporta, montaže ili ugradnje ako ga posjeduje,
c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu
(fakturi) - za fizičke osobe se, pored ostalog, kao
dokaz prihvaća i fiskalni račun,
d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o
izmirenim carinskim dažbinama (samo za uvezenu
poljoprivrednu opremu),
e) Ovjerenu izjavu klijenta (Obrazac IK) da poljoprivredna oprema nije nabavljena u okviru međunarodnih projekata ili donacija, te da po istoj osnovi
nije koristio bespovratna sredstva bilo koje razine
vlasti u BiH, odnosno da poljoprivrednu opremu neće
otuđiti u razdoblju od pet godina.
f)
Dokaz o izmirenim obvezama za prethodnu godinu ili
sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave
Federacije BiH (svi podnositelji), odnosno Uprave za
neizravno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici
PDV-a).
Zahtjev za potporu može se podnijeti osobno na protokol
Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo
preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
Marka Marulića 2
71 000 Sarajevo
sa naznakom: "Ulaganje u kupovinu poljoprivredne
opreme".
Članak 20.
(Podnošenje zahtjeva za potporu - certifikacija organske
proizvodnje)
Nakon objave obavijesti iz članka 17. ovog Pravilnika,
klijent dostavlja zahtjev za potporu certifikaciji organske
proizvodnje (Obrazac ZZP-C) Federalnom ministarstvu,
zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom
primjerku).
Zahtjev za potporu za ovu mjeru odnosi se na klijenta
(proizvođač, prerađivač ili sakupljač) koji je dobio certifikat
od tijela akreditiranog od strane međunarodno ovlaštenog
akreditacijskog tijela prema zahtjevima standarda EN
45011/ISO Vodiča 65, a koji je certifikaciju izvršio u
razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
Troškovi u okviru ove mjere se priznaju za certifikaciju
proizvodnje, grupnu proizvodnju, preradu organskih
proizvoda i sakupljanje samoniklog bilja i šumskih plodova.
Ukoliko je certifikacija izvršena prije objave obavijesti,
klijent je dužan podnijeti zahtjev za potporu u roku od 30
dana od dana objave obavijesti.
Ukoliko se certifikacija vrši nakon objave obavijesti, klijent
je dužan podnijeti zahtjev za potporu u roku od 30 dana od
dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 5.10.2018.
godine.
Za ostvarivanje prava na potporu klijent dostavlja, u
originalu ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:
a) Popunjen obrazac zahtjeva za potporu certifikaciji
organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C),
b) Račun (fakturu) ispostavljenu za izvršenu uslugu
certifikacije,
c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu
(fakturi) - za fizičke osobe se, pored ostalog, kao
dokaz prihvaća i fiskalni račun,
d) Kopiju certifikata,
e) Dokaz o izmirenim obvezama za prethodnu godinu ili
sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave
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Federacije BiH (svi podnositelji), odnosno Uprave za
neizravno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici
PDV-a).
(8) Klijent ostvaruje potporu u iznosu do 75% ukupno
dokumentiranih troškova certifikacije.
(9) Zahtjev za potporu može se podnijeti osobno na protokol
Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo
preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
Marka Marulića 2
71 000 Sarajevo
sa naznakom: "Certificiranje organske proizvodnje".
Odjeljak B. Postupanje Federalnog ministarstva po zahtjevu
za potporu
Članak 21.
(Zaprimanje zahtjeva)
(1) Zahtjev za potporu zaprima se na protokolu Federalnog
ministarstva, gdje biva zaveden u Upisnik prvostupanjskih
predmeta upravnog postupka (UP-1), nakon čega se sa njim
postupa sukladno Uredbi o uredskom poslovanju organa
uprave i službi za upravu Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i Naputkom
o načinu obavljanja uredskog poslovanja u organima uprave
i službama za upravu Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 30/98 i 49/98).
(2) Vremenom podnošenja zahtjeva za potporu smatra se
datum predavanja propisane dokumentacije na protokol
Federalnog
ministarstva,
odnosno
datum
slanja
preporučenom poštom.
(3) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenoj obavijesti iz
članka 17. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu
zaprimanja.
Članak 22.
(Vođenje postupka i rješavanje)
(1) Federalno ministarstvo obrađuje zahtjeve za potporu
sukladno Zakonu o upravnom postupku ("Službene novine
Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), (u daljnjem tekstu:
ZUP), ovim Pravilnikom i internim procedurama.
(2) Nadležni službenik Sektora za poljoprivredna plaćanja
zadužuje predmet, te vrši provjeru pravovremenosti
upućivanja zahtjeva za potporu.
(3) Federalni ministar može rješenjem imenovati povjerenstvo
ili ovlastiti državne službenike za realizaciju zahtjeva za
potporu po ovom modelu.
(4) Povjerenstvo ili ovlašteni državni službenici iz stavka (3)
ovoga članka utvrđuju činjenice i okolnosti od važnosti za
realizaciju zahtjeva, i na temelju utvrđenih činjenica i
okolnosti, primjenjuju odredbe ovog Pravilnika.
Članak 23.
(Postupak sa nepravovremenim zahtjevima za potporu)
(1) Zahtjev za potporu smatra se nepravovremenim ako nije
predan protokolu Federalnog ministarstva odnosno
poštanskom uredu u rokovima iz članka 18. st. (3), (4) i (5),
članka 19. st. (3), (4) i (5), odnosno članka 20. st. (4), (5) i
(6) ovoga Pravilnika.
(2) Nepravovremeni zahtjevi za potporu neće biti razmatrani.
(3) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju
nepravovremenih zahtjeva za potporu.
(4) Protiv rješenja iz stavka (3) ovoga članka nije dopuštena
žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod
Kantonalnog suda u Sarajevu.
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Članak 24.
(Postupak sa pravovremenim zahtjevima za potporu)
(1) Nadležni službenik Sektora za poljoprivredna plaćanja vrši
provjeru potpunosti pravovremenih zahtjeva za potporu.
(2) Za nepotpune zahtjeve za potporu Federalno ministarstvo
će tražiti dopunu.
Članak 25.
(Dopuna dokumentacije)
(1) U slučaju iz članka 24. stavak (2) ovoga Pravilnika, Sektor
za poljoprivredna plaćanja telefonskim putem traži dostavu
nedostajućih dokumenata u roku od sedam dana.
(2) Ako klijent ne izvrši dopunu tražene dokumentacije u roku
iz stavka (1) ovog članka, Sektor za poljoprivredna plaćanja
upućuje pisani zahtjev za dopunu dokumentacije. Klijent je
dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od sedam
dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.
(3) Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu prilikom prve
dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još
jednom. Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu, niti
nakon ponovljene dostave, Federalno ministarstvo
objavljuje zahtjev za dopunu na oglasnoj ploči. Dostava se
smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljana
zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak na oglasnu ploču
Federalnog ministarstva.
(4) Vremenom dostave dopune zahtjeva za potporu smatra se
datum dostave tražene dokumentacije na protokol
Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja tražene
dopune preporučenom poštom.
(5) Ako klijent ne otkloni nedostatke u propisanom roku,
smatrat će se da zahtjev za potporu nije uopće ni podnesen,
o čemu Federalno ministarstvo donosi rješenje.
(6) Protiv rješenja iz stavka (4) ovoga članka nije dopuštena
žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod
Kantonalnog suda u Sarajevu.
Članak 26.
(Ocjena utemeljenosti zahtjeva za potporu i izračun potpore)
(1) Nadležni službenik Sektora za poljoprivredna plaćanja vrši
ocjenu osnovanosti zahtjeva za potporu na temelju
ispunjavanja općih uvjeta iz čl. 6. i 7. i posebnih uvjeta iz
čl. 8. i 11. stav (1) ovog Pravilnika, a na osnovu podataka iz
RPG i RK, zahtjeva za potporu i zapisnika o izvršenoj
kontroli na terenu.
(2) Nadležni službenik Sektora za poljoprivredna plaćanja,
odnosno imenovano povjerenstvo ili ovlašteni državni
službenici, vrše izračun iznosa novčane potpore na temelju
čl. 9. do 15. ovog Pravilnika, a na temelju podataka iz
zahtjeva za potporu.
(3) Službenici i povjerenstvo iz stavka (2) ovog članka mogu
vršiti provjeru nabavne cijene robe ili usluge telefonskim
putem kod dobavljača ili putem interneta, ako postoji
sumnja da su cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane.
Članak 27.
(Odbijanje neosnovanih zahtjeva za potporu)
(1) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbijanju
neosnovanih zahtjeva za potporu u slučaju neusklađenosti
zahtjeva za potporu s općim i posebnim uvjetima
navedenim u članku 26. stavak (1), odnosno u slučaju iz
članka 16. stavak (4) ovog Pravilnika.
(2) Protiv rješenja iz stavka (1) ovoga članka nije dopuštena
žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod
Kantonalnog suda u Sarajevu.
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Članak 28.
(Rješenje o dodjeli sredstava)
(1) Nakon provođenja procedure obrade svih zahtjeva za
potporom, izvršene kontrole na terenu, utvrđivanja iznosa
obračunate novčane potpore svih pojedinačnih zahtjeva, i
eventualnog proporcionalnog smanjenja svih odobrenih
pojedinačnih iznosa novčane potpore radi usklađivanja sa
raspoloživim iznosom u okviru Programa, Federalno
ministarstvo donosi rješenje o dodjeli sredstava za svaki
pojedinačni zahtjev za potporu.
(2) Rješenje iz stavka (1) ovoga članka je konačno u upravnom
postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali klijent
može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda
u Sarajevu.
Odjeljak C. Kontrola i nadzor
Članak 29.
(Kontrola na terenu)
(1) Kontrolu na terenu provode ovlašteni službenici Federalnog
ministarstva (u daljem tekstu: kontrolori) u skladu sa
Zakonom o upravnom postupku, Programom potpora i
ovim Pravilnikom.
(2) Kontrola na terenu vrši se nakon realizacije projekta, a prije
isplate potpore (ex ante kontrola) i tijekom petogodišnjeg
razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post
kontrola).
(3) Osim redovnih kontrola u skladu sa obrascem DKT,
kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku
u razdoblju od pet godina od dana isplate potpore.
(4) O provedenoj kontroli na terenu kontrolor sačinjava
zapisnik. U zapisniku se evidentira utvrđeno činjenično
stanje te se jedan primjerak dostavlja Sektoru za poljoprivredna plaćanja koji ga ulaže u spis predmeta.
Članak 30.
(Način obavljanja kontrole)
(1) Pri obavljanju kontrole na terenu, kontrolori mogu:
a) vršiti pregled poljoprivrednog zemljišta, višegodišnjih
zasada, poslovnih i proizvodnih prostora, objekata,
poljoprivrednih strojeva, priključnih uređaja i
poljoprivredne opreme, te poslovne dokumentacije
podnositelja zahtjeva,
b) izvršiti uvid u dokumente klijenta koje se odnose na
stjecanje prava na potporu,
c) provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih
knjiga podnositelja zahtjeva,
d) provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i
poslovanje podnositelja zahtjeva,
e) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju,
bankovna izvješća podnositelja zahtjeva, garantne
listove, deklaracije i dr.),
f)
provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz
zahtjev za potporu,
g) provjeravati namjensku uporabu ulaganja ili
spremnost ulaganja za uporabu,
h) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba,
svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno
za obavljanje kontrole.
(2) Kontrola se može vršiti kod pravnih i fizičkih osoba, te
osoba koje su povezane s podnositeljem zahtjeva u vezi
predmetnog ulaganja.
(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka (2) ovoga članka dužne su
omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i
informacije, te osigurati uvjete za nesmetani rad.
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Kontrolu je moguće najaviti prije njezinog provođenja, pod
uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući
podnositelju zahtjeva samo neophodne informacije.
Odjeljak D. Isplata i povrat novčane potpore
Članak 31.
(Isplata potpore)
(1) Sektor za poljoprivredna plaćanja dostavlja jedan primjerak
rješenja iz članka 28. stavak (1) ovog Pravilnika Sektoru za
financije i računovodstvo.
(2) Sektor za financije i računovodstvo na temelju rješenja
unosi nalog u trezorsku aplikaciju radi isplate na račun
klijenta.
Članak 32.
(Povrat sredstava nakon isplate potpore)
(1) Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu sredstava
potpore, ako se kontrolom nakon izvršenog konačnog
plaćanja, utvrdi postojanje jednog od sljedećih razloga:
a) nepravilnost koja ujedno upućuje na sumnju u pokušaj
prijevare,
b) navodi iz Izjave klijenta nisu točni,
c) Klijent je predmet potpore prodao, poklonio odnosno
na drugi način otuđio iz svog vlasništva u roku od pet
godina od dana isplate potpore.
(2) Rješenje iz stavka (1) ovoga članka, Federalno ministarstvo
će klijentu poslati preporučenom pošiljkom s povratnicom.
(3) Protiv rješenja iz stavka (1) ovoga članka nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod
Kantonalnog suda u Sarajevu.
Članak 33.
(Vraćanje duga u ratama)
(1) U slučaju da je klijentu izdato rješenje o povratu sredstva
potpore, klijent može iznos duga vratiti u ratama, ukoliko
Federalnom ministarstvu podnese zahtjev za plaćanje u
ratama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja iz članka
32. stavak (1).
(2) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka, Federalno
ministarstvo će dopunskim rješenjem odobriti povrat
sredstava u ratama.
(3) Klijent može vratiti iznos duga u najviše 4 rate u razdoblju
od jedne godine.
Članak 34.
(Povrat sredstava zbog administrativne greške)
(1) Kada su sredstva potpore isplaćena klijentu, a utvrđena je
administrativna greška - preplata, kriva isplata, ili bilo koja
druga administrativna greška učinjena od strane Federalnog
ministarstva prilikom provedbe mjere, Federalno
ministarstvo donosi rješenje o povratu sredstva zbog
administrativne pogreške kojim će od klijenta zatražiti
povrat tog iznosa.
(2) Sredstva iz stavka (1) ovoga članka, klijent je obvezan
vratiti u roku od petnaest (15) dana od dana prijema rješenja
o povratu sredstava.

(3)
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Protiv rješenja iz stavka (1) ovoga članka nije dopuštena
žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod
Kantonalnog suda u Sarajevu.
Članak 35.
(Zaštita prava sudskim putem)
Ako klijent ne vrati sredstva u skladu s rješenjem o povratu
sredstava novčane potpore iz članka 32. stavak (1), odnosno
rješenjem o povratu sredstava zbog administrativne pogreške iz
članka 34. stavak (1) ovog Pravilnika, Federalno ministarstvo će
zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.
Članak 36.
(Gubitak prava na ostvarenje novčane potpore)
(1) Klijent kojem je izdato rješenje o povratu sredstava potpore
sukladno članku 32. stavak (1) toč. a), b) i c) ovog
Pravilnika, gubi pravo na ostvarenje novčane potpore.
(2) Rješenje o povratu sredstava unosi se u RPG i RK, čime
poljoprivredno gospodarstvo dobiva status gospodarstva
pod sankcijama, počevši od dana prijema rješenja iz članka
32. stavak (1).
(3) Lista klijenata koji izgube pravo na ostvarenje novčane
potpore po modelu potpore ruralnom razvoju, objavljuje se
na oglasnoj ploči i web stranici Federalnog ministarstva
(www.fmpvs.gov.ba).
(4) Dokaz o izvršenoj uplati sredstava klijent dostavlja
Federalnom ministarstvu. Klijent ponovo stječe pravo na
novčane potpore tri godine od dana povrata sredstava.
(5) Nakon isteka roka iz stavka (4) ovoga članka,
poljoprivredno gospodarstvo gubi status gospodarstva pod
sankcijama i ponovno stječe pravo na ostvarivanje novčane
potpore.
Članak 37.
(Čuvanje dokumentacije)
Klijent je dužan čuvati dokumentaciju vezanu za
ostvarivanje prava na novčanu potporu pet godina, računajući od
dana isplate novčane potpore.
DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
(Prestanak važenja prethodnih pravilnika)
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih potpora po
Modelu ruralnog razvoja ("Službene novine Federacije BiH", br.
56/12, 109/12).
Članak 39.
(Stupanje na snagu Pravilnika)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ministar
Broj 04-1-24/1-1103/18
Šemsudin Dedić
Lipnja, 2018. godine
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Nadija Bandić, Federalno ministarstvo obrazovanja i
nauke
2. Adela Kulukčija, Federalno ministarstvo obrazovanja
i nauke
3. Goran Milić, Federalno ministarstvo zdravstva
4. Dženita Hukić, Federalno ministarstvo zdravstva
5. Adnana Maksumić-Dizdarević, Zavod za javno
zdravstvo Federacije BiH
6. Aida Filipović-Hadžiomeragić, Zavod za javno
zdravstvo Federacije BiH
7. Miroslav Jurešić, Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike
8. Emina Zuko, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike
9. Esma Palić, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike
10. Suvada Đurđević, Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike
II.
Zadatak Radne skupine je da izradi novi strateški plan za
unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
III.
Troškove rada Radne skupine snosit će odgovorne
institucije, svaka za svog predstavnika.
IV.
Administrativno-tehničku potporu u radu Radne skupine
pružat će UNICEF Bosne i Hercegovine.
V.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 784/2018
07. lipnja 2018. godine
Premijer
Sarajevo
Fadil Novalić, v. r.
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1.

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 80. Poslovnika o
radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10), Vlada Federacije Bosne
i Hercegovine, na 147. sjednici, održanoj 14.06.2018. godine,
donosi

RJEŠENJE

O PRIJEDLOGU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U ODBORU ZA
PRAĆENJE PROVEDBE I IZVJEŠTAVANJE PO
ISTANBULSKOJ KONVENCIJI I FEMICIDU U
BOSNI I HERCEGOVINI
I.
Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u
Odboru za praćenje provedbe i izvještavanje po Istanbulskoj
konvenciji i femicidu u Bosni i Hercegovini predlaže se:
1. Zlatan Hrnčić
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 787/2018
14. juna 2018. godine
Premijer
Sarajevo
Fadil Novalić, s. r.
Na osnovu članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 80. Poslovnika o
radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10), Vlada Federacije Bosne
i Hercegovine, na 147. sjednici, održanoj 14.06.2018. godine,
donosi

RJEŠENJE

916

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 80.
Пословника о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 6/10, 37/10 и
62/10), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 147.
сједници, одржаној 14.06.2018. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ПРИЈЕДЛОГУ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ОДБОРУ
ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОВЕДБЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ ПО
ИСТАНБУЛСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ И ФЕМИЦИДУ У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
I
За представника Владе Федерације Босне и
Херцеговине у Одбору за праћење проведбе и извјештавање
по Истанбулској конвенцији и фемициду у Босни и
Херцеговини предлаже се:
1. Златан Хрнчић
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 787/2018
Премијер
14. јуна 2018. године
Фадил Новалић, с. р.
Сарајево

O PRIJEDLOGU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U ODBORU ZA
PRAĆENJE PROVEDBE I IZVJEŠĆIVANJE PO
ISTANBULSKOJ KONVENCIJI I FEMICIDU U
BOSNI I HERCEGOVINI
I.
Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u
Odboru za praćenje provedbe i izvješćivanje po Istanbulskoj
konvenciji i femicidu u Bosni i Hercegovini predlaže se:
1. Zlatan Hrnčić
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 787/2018
Premijer
14. lipnja 2018. godine
Fadil Novalić, v. r.
Sarajevo

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА
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На основу члана 20. став (2) Закона о новчаним
подршкама у пољопривреди и руралном развоју ("Службене
новине Федерације БиХ", број 42/10), федерални министар
пољопривреде, водопривреде и шумарства доноси
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ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРЕЊА НОВЧАНИХ
ПОДРШКИ ПО МОДЕЛУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим Правилником прописују се услови које морају
испунити пољопривредна газдинства те друга правна и
физичка лица која могу остварити право на подршке (у
даљем тексту: клијент), и начин остваривања права на
новчану подршку (у даљем тексту: подршка) по моделу
руралног развоја.
Члан 2.
(Значење израза)
У смислу овога Правилника, поједини изрази имају
следеће значење:
a) "Рурални развој" подразумијева скуп политика,
мјера и активности које за циљ имају свеобухватан економски, социјални и културни напредак
становништва руралних подручја и које се
планирају и проводе уз уважавање принципа одрживог развоја, очувања и унапређења квалитета
околиша,
b) "Пољопривредно газдинство" (у даљем тексту:
ПГ) подразумијева производну јединицу или
групу јединица које чине производну цјелину и са
техничког и привредног гледишта, које се баве
производњом пољопривредних производа. ПГ се
може бавити и другим додатним (непољопривредним) производним и услужним дјелатностима.
ПГ може дјеловати као привредно друштво, обрт
или задруга, ако је регистровано за обављање
пољопривредне дјелатности, те као породично
пољопривредно газдинство,
c) "Породично пољопривредно газдинство" (у
даљем тексту: ППГ) је самостална привредна и
социјална јединица заснована на власништву
и/или употреби производних ресурса и управљању
породице у обављању пољопривредне дјелатности,
d) "Носилац пољопривредног газдинства" подразумијева физичко или правно лице, или групу
физичких и правних лица у складу са статусом
који има група и њени чланови према законима у
Босни и Херцеговини, а чије се газдинство налази
на територији Босне и Херцеговине, те обавља
пољопривредну дјелатност и регистровано је у
Регистру пољопривредних газдинстава (у даљем
тексту: РПГ) као носилац газдинства,
e) "Пољопривредник" је физичко лице које на
пољопривредном газдинству производи биљне и
сточарске производе, те обавља и друге послове
везане уз ту производњу, без обзира на степен
специјализације пољопривредног газдинства на
којем ради, и који посједује знање и вјештину о
пољопривреди,
f)
"Клијент" је свако физичко и правно лице које
подноси захтјев за подршку на основу обавијести,
а уписано је у РПГ и Регистар клијената (у даљем
тексту: РК),
g) "Млади пољопривредник" је лице из тачке е)
овог члана, у животној доби од навршених 18 до
навршених 40 година старости на дан расписивања обавијести,

h)
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"Обрт" подразумијева самостално и трајно
обављање допуштених и регистрованих привредних дјелатности у основном, допунском или
додатном занимању од стране физичких лица са
циљем постизања добити која се остварује
производњом, прометом или пружањем услуга на
тржишту,
i)
"Улагање" је прихватљиви дио пројекта за који
се тражи подршка, расписаног путем обавијести
на основу одредби овог Правилника, а може
садржавати прихватљиве и неприхватљиве
трошкове (чл. 9. и 10. овог Правилника), од чега
само прихватљиви трошкови могу бити
суфинансирани средствима Програма подршки,
j)
"Рачун - фактура" (енгл. invoice, њем. Faktura,
Rechnung) је исправа коју продавалац или испоручилац робе или пружалац услуге издаје примаоцу
робе или услуге, специфицирајући у њој квантитативно и квалитативно предане или испоручене
ствари или пружене услуге, повезане (акцесорне)
трошкове, одговарајуће порезе, модалитете
плаћања итд., у складу са позитивним законским
прописима,
k) "Пољопривредне машине" су све пољопривредне погонске машине које служе за обављање
пољопривредних радова, а обухваћају: тракторе,
комбајне, самоходне утовариваче, мобилне
резервоаре, апликаторе, цистерне и остале
самоходне пољопривредне машине,
l)
"Прикључни уређаји" су прикључци који служе
за одређене пољопривредне активности, а
прикључују се на пољопривредну механизацију
(погонске машине) или дјелују самостално, те
обухваћају: плугове, сијачице, дрљаче, тањираче,
прскалице, пресе и остале прикључке,
m) "Опрема" су све врсте опреме намијењене за
пољопривредне активности у оквиру биљне
производње, сточарства, пчеларства, аквакултуре
и других врста пољопривредне производње.
Члан 3.
(Тијела задужена за програмирање и провођење мјере)
(1) Управљачко тијело за програмирање мјера је Одсјек за
рурални развој Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљњем тексту:
Федерално министарство).
(2) Оперативно тијело за провођење мјере је Сектор за
пољопривредна плаћања.
Члан 4.
(Прилози)
(1) Саставни дио овога Правилника чине:
a) Анекс I - Листа прихватљивих трошкова за
пољопривредне машине и прикључне уређаје
(ЛПТ-МПУ),
b) Анекс II - Листа прихватљивих трошкова за
пољопривредну опрему (ЛПТ- О),
c) Анекс III - Образац захтјева за подршку улагању у
пољопривредне машине и прикључне уређаје
(ЗЗП-УМ),
d) Анекс IV - Образац захтјева за подршку улагању у
пољопривредну опрему (ЗЗП-УО),
e) Анекс V - Образац захтјева за подршку цертификацији органске производње (ЗЗП-Ц),
f)
Анекс VI - Образац изјаве клијента (ИК),
g) Анекс VII - Документи за контролу на терену
(ДКТ).
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(2)

Обрасци који се налазе у Анексима доступни су у
електронском
облику
на
web
страници
(www.fmpvs.gov.ba) Федералног министарства.
ДИО ДРУГИ - ПРИХВАТЉИВОСТ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПОДРШКЕ
ПОГЛАВЉЕ I - КОРИСНИЦИ ПОДРШКЕ И УСЛОВИ
ПРИХВАТЉИВОСТИ
Члан 5.
(Корисници подршке)
(1) Корисници подршке су клијенти која испуњавају опште
и посебне услове прихватљивости за подршку.
Одјељак А. Општи услови прихватљивости
Члан 6.
(Општи услови прихватљивости за подносиоце захтјева)
(1) Клијент мора имати сједиште, односно пребивалиште
на територији Федерације Босне и Херцеговине.
(2) Клијент мора бити уписан у РПГ и/или РК.
(3) Улагање у пољопривредне машине, прикључне уређаје
и пољопривредну опрему мора бити проведено на ПГ
које се налази на територији Федерације Босне и
Херцеговине.
(4) Уколико је клијент физичко лице онда мора имати
најмање 18 година старости у тренутку објављивања
обавијести.
(5) Клијент мора доставити доказ о измиреним обавезама
за претходну годину или споразум о репрограму дуга
код надлежне Порезне управе Федерације БиХ/ Управе
за индиректно опорезивање БиХ.
Члан 7.
(Општи услови прихватљивости за пројекте)
(1) Пројекат се мора односити на улагање у производњу
пољопривредних производа из Додатка I - Списак
пољопривредних производа Закона о пољопривреди
("Службене новине Федерације БиХ" бр. 88/07, 4/10,
27/12 и 7/13).
(2) Прихватљиви трошкови за сваки дио улагања морају
бити у складу с реалним тренутним тржишним
цијенама.
(3) Пројекат остаје прихватљив за финансирање под условом да се у периоду од пет година од дана коначне исплате не изврши отуђивање предмета новчане подршке
односно измјештање уграђене опреме.
(4) Сви поднесени документи морају бити достављени у
оригиналу или овјереној копији.
Одјељак Б. Посебни услови прихватљивости
Члан 8.
(Прихватљиви сектори)
(1) Прихватљиви сектори за улагања унутар мјере су:
a) млијечно говедарство,
b) месно говедарство,
c) овчарство и козарство,
d) свињогојство,
e) перадарство,
f)
производња воћа, поврћа и гљива,
g) производња ратарских култура, љековитог и
ароматичног биља и цвијећа,
h) пчеларство,
i)
аквакултура.
Члан 9.
(Прихватљиви трошкови)
(1) Прихватљиви трошкови су:
a) трошкови куповине нових пољопривредних
машина и прикључних уређаја укључујући и тро-

(2)
(3)

(1)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)
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шкове њиховог транспорта. Листа прихватљивих
трошкова наведена је у обрасцу ЛПТ-МПУ,
b) трошкови куповине нове пољопривредне опреме
укључујући и трошкове њеног транспорта, монтаже, односно уградње. Листа прихватљивих
трошкова наведена је у обрасцу ЛПТ-O,
c) трошкови цертификације органске производње.
Износ прихватљивих трошкова утврђује се без ПДВ-а.
Трошкови из става (1) овог члана прихватљиви су
ретроактивно од 1.10.2017. године.
Члан 10.
(Неприхватљиви трошкови)
Неприхватљиви трошкови су:
a) Порези укључујући ПДВ, царинске и увозне
дажбине и остале накнаде држави,
b) Набавка кориштене опреме и пољопривредне
механизације,
c) Банкарски трошкови, трошкови гаранција и
слични трошкови,
d) Трошкови конверзије, трошкови течајних разлика
и накнада,
e) Трошкови послова јавне управе (трошкови општеуправних трошкова, трошкови изнајмљивања
опреме, машина и простора, плате запослених на
пословима управљања, извођења, праћења и
надзора),
f)
Плаћање у натури и компензација која није
проведена преко пословног рачуна, трошкови
властитог рада,
g) За набавку извршену путем лизинга,
h) За набавку извршену на основу донација и
поклона,
i)
За набавку пољопривредних машина, прикључних
уређаја и опреме у оквиру међународних пројеката, донација, односно из бесповратна средства
било које разине власти у БиХ.
Члан 11.
(Минимална и максимална прихватљива вриједност
инвестиције)
Минимална прихватљива вриједност инвестиције по
клијенту која је предмет новчане подршке је 3.000 КМ
за физичка лица, односно 5.000 КМ за правна лица и
обрте.
Максимална прихватљива вриједност инвестиције по
клијенту која је предмет новчане подршке у текућој
години је 240.000 КМ за физичка лица, односно 400.000
КМ за правна лица и обрте.
Члан 12.
(Основни и додатни износ новчане подршке)
Основни износ новчане подршке утврђује се на основу
рачуна (фактуре).
Ако вриједност инвестиције прелази максималну
прихватљиву вриједност инвестиције наведену у
обрасцима ЛПТ-МПУ и ЛПТ-О, за обрачун се користи
износ максималне прихватљиве вриједности инвестиције наведен у споменутим обрасцима.
Основни износ новчане подршке је до 25% од
прихватљивих трошкова и не може бити већи од
максималног основног износа новчане подршке
наведеног у обрасцима ЛПТ-МПУ и ЛПТ-О.
Додатни износ новчане подршке обрачунава се на
утврђени основни износ новчане подршке у висини од
додатних 5% за носиоца пољопривредног газдинства
млађег од 40 година на дан објаве обавијести, односно
за жене носиоце пољопривредног газдинства.
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Додатни износ не може бити већи од 5%.
Члан 13.
(Максимални износ новчане подршке)
(1) Клијент може остварити право на новчану подршку за
куповину више пољопривредних машина, прикључних
уређаја односно више врста опреме, те цертификацију
органске производње под условом да основни износ
новчане подршке не прелази 60.000 КМ за физичка
лица, односно 100.000 КМ за правна лица и обрте.
(2) Основни износ из става (1) овог члана увећава се за
додатни износ новчане подршке у случају из члана 12.
став (4) овог Правилника.
Члан 14.
(Пропорционално смањење у случају пробијања износа
средстава утврђених Програмом)
Ако зброј износа обрачунате новчане подршке за све
појединачне захтјеве буде већи од износа средстава утврђених Програмом, извршиће се пропорционално смањење свих
одобрених појединачних износа новчане подршке.
Члан 15.
(Валута)
(1) Трошкови на рачунима (фактурама) могу бити
изражени у КМ или страној валути.
(2) Трошкови на рачунима (фактурама) чија је вриједност
изражена у страној валути прерачунавају се у КМ
према средњем течају Централне банке БиХ важећем на
дан подношења захтјева.
ПОГЛАВЉЕ II - НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
НОВЧАНЕ ПОДРШКЕ
Одјељак А. Подношење захтјева за подршку
Члан 16.
(Активности прије подношења захтјева за подршку)
(1) Клијент треба извршити куповину пољопривредне
машине, прикључног уређаја и пољопривредне опреме,
односно извршити плаћање услуге цертификације
органске производње прије подношења захтјева за
подршку.
(2) За проведену активност из става (1) овог члана клијент
прибавља рачун (фактуру) са детаљном спецификацијом купљене машине, уређаја и опреме, односно
извршеног процеса цертификације.
(3) Клијент је прије подношења захтјева за подршку дужан
извршити плаћање цјелокупног износа наведеног на
рачуну (фактури).
(4) Ако се у току управног поступка утврди да су информације достављене од стране клијента лажне или
погрешне, односно да су цијене на рачуну (фактури)
намјерно увећане, Федерално министарство ће донијети
рјешење о одбијању захтјева за подршку.
Члан 17.
(Подношење захтјева)
(1) Захтјев за подршку подноси се на основу Програма
новчаних подршки у пољопривреди и руралном развоју
за 2018. годину (у даљњем тексту: Програм подршки),
овог Правилника и обавијести коју расписује
Федерално министарство.
(2) Обавијест из става (1) овога члана садржава рокове и
услове за подношење захтјева за подршку прописане
Програмом подршки и овим Правилником.
(3) Обавијест из става (1) овога члана објављује се у два
дневна листа који се дистрибуирају на територији
Федерације БиХ, и на web страници Федералног
министарства (www.fmpvs.gov.ba).

Сриједа, 20. 6. 2018.

Члан 18.
(Подношење захтјева за подршку - улагање у
пољопривредне машине и прикључне уређаје)
(1) Након објаве обавијести из члана 17. овог Правилника,
клијент доставља захтјев за подршку улагању (образац
ЗЗП-УМ) Федералном министарству, заједно с прописаном документацијом (у једном примјерку).
(2) Захтјев за подршку за ову мјеру односи се на улагање у
куповину нових пољопривредних машина и прикључних уређаја у периоду од 1.10.2017. до 1.10.2018.
године.
(3) Уколико је улагање извршено прије објаве обавијести,
клијент је дужан поднијети захтјев за подршку у року
од 30 дана од дана објаве обавијести.
(4) Уколико се улагање врши након објаве обавијести,
клијент је дужан поднијети захтјев за подршку у року
од 30 дана од дана извршеног плаћања рачуна
(фактуре).
(5) Крајњи рок за подношење захтјева за подршку је
5.10.2018. године.
(6) За остваривање права на подршку, клијент доставља у
оригиналу или овјереној копији следећу документацију:
a) Попуњен образац захтјева за подршку улагању у
пољопривредне машине и прикључне уређаје
(ЗЗП-УМ),
b) Рачун (фактуру) о куповини пољопривредне
машине и прикључног уређаја, односно рачун
(фактуру) везан за трошкове њиховог транспорта
ако га посједује,
c) Доказ о извршеној уплати по испостављеном
рачуну (фактури) - за физичка лица се, поред
осталог, као доказ прихваћа и фискални рачун,
d) Јединствену царинску декларацију (ЈЦИ) и доказ о
измиреним царинским дажбинама (само за увезене пољопривредне машине и прикључне
уређаје),
e) Овјерену копију саобраћајне дозволе за пољопривредне машине које подлијежу регистрацији,
f)
Овјерену изјаву клијента (Образац ИК) да пољопривредна машина односно прикључни уређај
није набављен у оквиру међународних пројеката
или донација, те да по истој основи клијент није
користио бесповратна средства било које разине
власти у БиХ, односно да пољопривредну машину
односно прикључни уређај неће отуђити у
раздобљу од пет година,
g) Доказ о измиреним обавезама за претходну годину или споразум о репрограму дуга код Порезне
управе Федерације БиХ (сви подносиоци), односно Управе за индиректно опорезивање БиХ (само
рег. обвезници ПДВ-а).
(7) Захтјев за подршку може се поднијети лично на
протокол Федералног министарства, или путем поште
(искључиво препоручено), у прописно затвореним
ковертама, на адресу:
Федерално министарство пољопривреде, водопривреде
и шумарства
Марка Марулића 2
71 000 Сарајево
са назнаком: "Улагање у куповину пољопривредних
машина и прикључних уређаја".
Члан 19.
(Подношење захтјева за подршку - улагање у
пољопривредну опрему)
(1) Након објаве обавијести из члана 17. овог Правилника,
клијент доставља захтјев за подршку (образац ЗЗП-УО)
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Федералном министарству, заједно с прописаном
документацијом (у једном примјерку).
(2) Захтјев за подршку за ову мјеру односи се на улагање у
куповину нове пољопривредне опреме у раздобљу од
1.10.2017. до 1.10.2018. године.
(3) Уколико је улагање извршено прије објаве обавијести,
клијент је дужан поднијети захтјев за подршку у року
од 30 дана од дана објаве обавијести.
(4) Уколико се улагање врши након објаве обавијести,
клијент је дужан поднијети захтјев за подршку у року
од 30 дана од дана извршеног плаћања рачуна
(фактуре).
(5) Крајњи рок за подношење захтјева за подршку је
5.10.2018. године.
(6) За остваривање права на подршку клијент доставља у
оригиналу или овјереној копији сљедећу документацију:
a) Попуњен образац захтјева за подршку улагању у
пољопривредну опрему (Образац ЗЗП-УО),
b) Рачун (фактуру) о куповини пољопривредне
опреме, односно рачун (фактуру) везан за трошкове њеног транспорта, монтаже или уградње ако
га посједује,
c) Доказ о извршеној уплати по испостављеном
рачуну (фактури) - за физичка лица се, поред
осталог, као доказ прихваћа и фискални рачун,
d) Јединствену царинску декларацију (ЈЦИ) и доказ о
измиреним царинским дажбинама (само за
увезену пољопривредну опрему),
Овјерену изјаву клијента (Образац ИК) да пољопривредна опрема није набављена у оквиру међународних пројеката или донација, те да по истој
основи није користио бесповратна средства било
које разине власти у БиХ, односно да пољопривредну опрему неће отуђити у раздобљу од пет
година,
е) Доказ о измиреним обавезама за претходну годину или споразум о репрограму дуга код Порезне
управе Федерације БиХ (сви подносиоци),
односно Управе за индиректно опорезивање БиХ
(само рег. обвезници ПДВ-а).
(7) Захтјев за подршку може се поднијети лично на
протокол Федералног министарства, или путем поште
(искључиво препоручено), у прописно затвореним
ковертама, на адресу:
Федерално министарство пољопривреде,
водопривреде и шумарства
Марка Марулића 2
71 000 Сарајево
са назнаком: "Улагање у куповину
пољопривредне опреме".
Члан 20.
(Подношење захтјева за подршку - цертификација органске
производње)
(1) Након објаве обавијести из члана 17. овог Правилника,
клијент доставља захтјев за подршку цертификацији
органске производње (Образац ЗЗП-Ц) Федералном
министарству, заједно с прописаном документацијом (у
једном примјерку).
(2) Захтјев за подршку за ову мјеру односи се на клијента
(произвођач, прерађивач или сакупљач) који је добио
цертификат од тијела акредитираног од стране међународно овлаштеног акредитациопог тијела према захтјевима стандарда ЕN 45011/ISO Водича 65, а који је
цертификацију извршио у раздобљу од 1.10.2017. до
1.10.2018. године.

(3)
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Трошкови у оквиру ове мјере се признају за цертификацију производње, групну производњу, прераду органских производа и сакупљање самониклог биља и
шумских плодова.
(4) Уколико је цертификација извршена прије објаве обавијести, клијент је дужан поднијети захтјев за подршку
у року од 30 дана од дана објаве обавијести.
(5) Уколико се цертификација врши након објаве обавијести, клијент је дужан поднијети захтјев за подршку
у року од 30 дана од дана извршеног плаћања рачуна
(фактуре).
(6) Крајњи рок за подношење захтјева за подршку је
5.10.2018. године.
(7) За остваривање права на подршку клијент доставља у
оригиналу или овјереној копији сљедећу документацију:
a) Попуњен образац захтјева за подршку цертификацији органске производње (Образац ЗЗП-Ц),
b) Рачун (фактуру) испостављену за извршену
услугу цертификације,
c) Доказ о извршеној уплати по испостављеном
рачуну (фактури) - за физичка лица се, поред
осталог, као доказ прихваћа и фискални рачун,
d) Копију цертификата,
e) Доказ о измиреним обавезама за претходну годину или споразум о репрограму дуга код Порезне
управе Федерације БиХ (сви подносиоци), односно Управе за индиректно опорезивање БиХ (само
рег. обвезници ПДВ-а).
(8) Клијент остварује подршку у износу до 75% укупно
документираних трошкова цертификације.
(9) Захтјев за подршку може се поднијети особно на
протокол Федералног министарства, или путем поште
(искључиво препоручено), у прописно затвореним
ковертама, на адресу:
Федерално министарство пољопривреде, водопривреде
и шумарства
Марка Марулића 2
71 000 Сарајево
са назнаком: "Цертифицирање органске производње".
Одјељак Б. Поступање Федералног министарства по
захтјеву за подршку
Члан 21.
(Запримање захтјева)
(1) Захтјев за подршку заприма се на протоколу Федералног министарства, гдје бива заведен у Уписник
првостепених предмета управног поступка (УП-1),
након чега се са њим поступа у складу са Уредбом о
канцеларијском пословању органа управе и служби за
управу Федерације Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 20/98) и Упутством о
начину обављања канцеларијског пословања у органима управе и службама за управу Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
30/98 и 49/98).
(2) Временом подношења захтјева за подршку сматра се
датум предавања прописане документације на протокол
Федералног министарства, односно датум слања
препорученом поштом.
(3) Захтјеви за подршку пристигли по објављеној обавијести из члана 17. овога Правилника, обрађују се по
редослиједу запримања.
Члан 22.
(Вођење поступка и рјешавање)
(1) Федерално министарство обрађује захтјеве за подршку
у складу са Законом о управном поступку ("Службене
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новине Федерације БиХ", бр. 2/98 и 48/99), (у даљем
тексту: ЗУП), овим Правилником и интерним
процедурама.
(2) Надлежни службеник Сектора за пољопривредна плаћања задужује предмет, те врши провјеру благовремености упућивања захтјева за подршку.
(3) Федерални министар може рјешењем именовати
комисију или овластити државне службенике за реализацију захтјева за подршку по овом моделу.
(4) Комисија или овлаштени државни службеници из става
(3) овог члана утврђују чињенице и околности од
важности за реализацију захтјева, и на основу
утврђених чињеница и околности, примјењују одредбе
овог Правилника.
Члан 23.
(Поступак са неблаговременим захтјевима за подршку)
(1) Захтјев за подршку сматра се неблаговременим ако није
предан протоколу Федералног министарства односно
поштанском уреду у роковима из члана 18. ст. (3), (4) и
(5), члана 19. ст. (3), (4) и (5), односно члана 20. ст. (4),
(5) и (6) овог Правилника.
(2) Неблаговремени захтјеви за подршку неће бити
разматрани.
(3) Федерално министарство доноси рјешење о одбацивању неблаговремених захтјева за подршку.
(4) Против рјешења из става (3) овога члана није
допуштена жалба, али клијент може покренути управни
спор код Кантоналног суда у Сарајеву.
Члан 24.
(Поступак са благовременим захтјевима за подршку)
(1) Надлежни службеник Сектора за пољопривредна
плаћања врши провјеру потпуности благовремених
захтјева за подршку.
(2) За непотпуне захтјеве за подршку Федерално
министарство ће тражити допуну.
Члан 25.
(Допуна документације)
(1) У случају из члана 24. став (2) овог Правилника, Сектор
за пољопривредна плаћања телефонским путем тражи
доставу недостајућих докумената у року од седам дана.
(2) Ако клијент не изврши допуну тражене документације
у року из става (1) овог члана, Сектор за пољопривредна плаћања упућује писани захтјев за допуну
документације. Клијент је дужан доставити тражену
документацију у року од седам дана од дана запримања
захтјева за допуну.
(3) Ако клијент не преузме захтјев за допуну приликом
прве доставе, достава препоручене пошиљке бит ће
поновљена још једном. Ако клијент не преузме захтјев
за допуну, нити након поновљене доставе, Федерално
министарство објављује захтјев за допуну на огласној
плочи. Достава се сматра обављеном истеком осмога
дана од дана стављана захтјева за допуну/образложење/исправак на огласну плочу Федералног
министарства.
(4) Временом доставе допуне захтјева за подршку сматра
се датум доставе тражене документације на протокол
Федералног министарства, односно датум слања
тражене допуне препорученом поштом.
(5) Ако клијент не отклони недостатке у прописаном року,
сматраће се да захтјев за подршку није уопште ни
поднесен, о чему Федерално министарство доноси
рјешење.

(6)
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Против рјешења из става (4) овога члана није
допуштена жалба, али клијент може покренути управни
спор код Кантоналног суда у Сарајеву.
Члан 26.
(Оцјена основаности захтјева за подршку и израчун
подршке)
(1) Надлежни службеник Сектора за пољопривредна плаћања врши оцјену основаности захтјева за подршку на
бази испуњавања општих услова из чл. 6. и 7. и посебних услова из чл. 8. и 11. став (1) овог Правилника, а на
основу података из РПГ и РК, захтјева за подршку и
записника о извршеној контроли на терену.
(2) Надлежни службеник Сектора за пољопривредна
плаћања, односно именована комисија или овлаштени
државни службеници, врше израчун износа новчане
подршке на основу чл. 9. до 15. овог Правилника, а на
основу података из захтјева за подршку.
(3) Службеници и комисија из става (2) овог члана могу
вршити провјеру набавне цијене робе или услуге
телефонским путем код добављача или путем
интернета, ако постоји сумња да су цијене на рачуну
(фактури) намјерно увећане.
Члан 27.
(Одбијање неоснованих захтјева за подршку)
(1) Федерално министарство доноси рјешење о одбијању
неоснованих захтјева за подршку у случају неусклађености захтјева за подршку с општим и посебним
условима наведеним у члану 26. став (1), односно у
случају из члана 16. став (4) овог Правилника.
(2) Против рјешења из става (1) овога члана није
допуштена жалба, али клијент може покренути управни
спор код Кантоналног суда у Сарајеву.
Члан 28.
(Рјешење о додјели средстава)
(1) Након провођења процедуре обраде свих захтјева за
подршком, извршене контроле на терену, утврђивања
износа обрачунате новчане подршке свих појединачних
захтјева, и евентуалног пропорционалног смањења свих
одобрених појединачних износа новчане подршке ради
усклађивања са расположивим износом у оквиру
Програма, Федерално министарство доноси рјешење о
додјели средстава за сваки појединачни захтјев за
подршку.
(2) Рјешење из става (1) овог члана је коначно у управном
поступку и против њега није допуштена жалба, али
клијент може покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Сарајеву.
Одјељак Ц. Контрола и надзор
Члан 29.
(Контрола на терену)
(1) Контролу на терену проводе овлаштени службеници
Федералног министарства (у даљем тексту: контролори) у складу са Законом о управном поступку, Програмом подршки и овим Правилником.
(2) Контрола на терену врши се након реализације
пројекта, а прије исплате подршке (еx ante контрола) и
током петогодишњег периода након извршеног
коначног плаћања (еx post контрола).
(3) Осим редовних контрола у складу са обрасцем ДКТ,
контроле на терену могу се проводити у било којем
тренутку у периоду од пет година од дана исплате
подршке.
(4) О проведеној контроли на терену контролор сачињава
записник. У записнику се евидентира утврђено
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чињенично стање те се један примјерак доставља
Сектору за пољопривредна плаћања који га улаже у
спис предмета.
Члaн 30.
(Начин обављања контроле)
(1) При обављању контроле на терену, контролори могу:
a) вршити преглед пољопривредног земљишта,
вишегодишњих засада, пословних и производних
простора, објеката, пољопривредних машина,
прикључних уређаја и пољопривредне опреме, те
пословне документације подносиоца захтјева,
b) извршити увид у документе клијента које се
односе на стицање права на подршку,
c) провјеравати
рачуноводствене
податке
из
пословних књига подносиоца захтјева,
d) провјеравати евиденције везане уз улагање и
пословање подносиоца захтјева,
e) провјеравати документе (рачуне, потврде о
плаћању, банковне извјештаје подносиоца захтјева, гарантне листове, декларације и др.),
f)
провјеравати
вјеродостојност
докумената
посланих уз захтјев за подршку,
g) провјеравати намјенску употребу улагања или
спремност улагања за употребу,
h) прикупљати податке и обавијести од одговорних
лица, свједока, вјештака и других лица кад је то
потребно за обављање контроле.
(2) Контрола се може вршити код правних и физичких
лица, те лица која су повезана с подносиоцем захтјева у
вези предметног улагања.
(3) Правна и физичка лица из става (2) овога члана дужна
су омогућити обављање контроле, пружити потребне
податке и информације, те осигурати услове за
несметани рад.
(4) Контролу је могуће најавити прије њезиног провођења,
под условом да се не наруши сврха контроле,
пружајући подносиоцу захтјева само неопходне
информације.
Одјељак Д. Исплата и поврат новчане подршке
Члан 31.
(Исплата подршке)
(1) Сектор за пољопривредна плаћања доставља један
примјерак рјешења из члана 28. став (1) овог
Правилника Сектору за финансије и рачуноводство.
(2) Сектор за финансије и рачуноводство на основу
рјешења уноси налог у трезорску апликацију ради
исплате на рачун клијента.
Члан 32.
(Поврат средстава након исплате подршке)
(1) Федерално министарство доноси рјешење о поврату
средстава подршке, ако се контролом након извршеног
коначног плаћања, утврди постојање једног од
сљедећих разлога:
a) неправилност која уједно упућује на сумњу у
покушај пријеваре,
b) наводи из Изјаве клијента нису тачни,
c) Клијент је предмет подршке продао, поклонио односно на други начин отуђио из свог власништва у
року од пет година од дана исплате подршке.
(2) Рјешење из става (1) овог члана, Федерално министарство ће клијенту послати препорученом пошиљком
с повратницом.
(3) Против рјешења из става (1) овог члана није допуштена
жалба али се може покренути управни спор тужбом код
кантоналног суда у Сарајеву.
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Члан 33.
(Враћање дуга у ратама)
(1) У случају да је клијенту издато рјешење о поврату
средства подршке, клијент може износ дуга вратити у
ратама, уколико Федералном министарству поднесе
захтјев за плаћање у ратама у року од 15 дана од дана
пријема рјешења из члана 32. став (1).
(2) У случају из става (1) овога члана, Федерално
министарство ће допунским рјешењем одобрити поврат
средстава у ратама.
(3) Клијент може вратити износ дуга у највише 4 рате у
периоду од једне године.
Члан 34.
(Поврат средстава због административне грешке)
(1) Када су средства подршке исплаћена клијенту, а
утврђена је административна грешка - преплата, крива
исплата, или било која друга административна грешка
учињена од стране Федералног министарства приликом
проведбе мјере, Федерално министарство доноси
рјешење о поврату средства због административне
погрешке којим ће од клијента затражити поврат тог
износа.
(2) Средства из става (1) овог члана, клијент је обавезан
вратити у року од петнаест (15) дана од дана пријема
рјешења о поврату средстава.
(3) Против рјешења из става (1) овог члана није допуштена
жалба али се може покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Сарајеву.
Члан 35.
(Заштита права судским путем)
Ако клијент не врати средства у складу са рјешењем о
поврату средстава новчане подршке из члана 32. став (1),
односно рјешењем о поврату средстава због административне погрешке из члана 34. став (1) овог Правилника,
Федерално министарство ће затражити заштиту својих права
судским путем.
Члан 36.
(Губитак права на остварење новчане подршке)
(1) Клијент којем је издато рјешење о поврату средстава
подршке у складу са чланом 32. став (1) тач. а), б) и ц)
овог Правилника, губи право на остварење новчане
подршке.
(2) Рјешење о поврату средстава уноси се у РПГ и РК,
чиме пољопривредно газдинство добива статус газдинства под санкцијама, почевши од дана пријема рјешења
из члана 32. став (1).
(3) Листа клијената који изгубе право на остварење
новчане подршке по моделу подршке руралном развоју,
објављује се на огласној плочи и web страници
Федералног министарства (www.fmpvs.gov.ba).
(4) Доказ о извршеној уплати средстава клијент доставља
Федералном министарству. Клијент поново стиче право
на новчане подршке три године од дана поврата
средстава.
(5) Након истека рока из става (4) овог члана, пољопривредно газдинство губи статус газдинства под санкцијама и поновно стиче право на остваривање новчане
подршке.
Члан 37.
(Чување документације)
Клијент је дужан чувати документацију везану за
остваривање права на новчану подршку пет година,
рачунајући од дана исплате новчане подршке.

Број 48 - Страна 20

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

ДИО ТРЕЋИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
(Престанак важења претходних правилника)
Даном ступања на снагу овога Правилника престаје
важити Правилник о условима и начину остварења новчаних
подршки по Моделу руралног развоја ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 56/12, 109/12).
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Члан 39.
(Ступање на снагу Правилника)
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Министар
Број 04-1-24/1-1103/18
Шемсудин Дедић
Јуна, 2018. године
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