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II 
Сваком поједином тражиоцу, којем је издата потврда о 

верификацији рачуна старе девизне штедње на основу 
захтјева за верификацију поднесених до 31.12.2018. године, 
исплаћује се са Јединственог рачуна трезора Федерације 
Босне и Херцеговине максималан износ од 1.000,00 КМ или 
укупан износ до 1.000,00 КМ. 

III 
У 2020. години, из средстава планираних у Буџету 

Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину 
("Службене новине Федерације БиХ", број 99/19), извршит 
ће се исплата обавеза из тачке I ове одлуке у одговарајућем 
износу из средстава утврђених у Раздјелу 16 са позиције 
823400 "Отплате унутрашњег дуга - обавезе за стару девизну 
штедњу". 

IV 
Редослијед исплата утврђује Федерално министарство 

финансија - Федерално министарство финанција према хро-
нолошком реду у погледима појединачно издатих потврда о 
верификованим тражбинама који се објављују у "Службеним 
новинама Федерације БиХ" и двојим дневним новинама. 

V 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 478/2020 
26. марта 2020. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р. 
 

 
Na osnovu člana 19. stav (2) 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), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 216. sjednici, održanoj 26.03.2020. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O GOTOVINSKIM ISPLATAMA VERIFIKOVANIH 

TRAŽBINA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE 
ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE  

ZA 2020. GODINU 

I. 
Ovom odlukom utvrđuju se postupci i dinamika 

gotovinskih isplata verifikovanih tražbina po osnovu računa stare 
devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. 
godinu. 

II. 
Svakom pojedinom tražiocu, kojem je izdata potvrda o 

verifikaciji računa stare devizne štednje na osnovu zahtjeva za 
verifikaciju podnesenih do 31.12.2018. godine, isplaćuje se sa 
Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine 
maksimalan iznos od 1.000,00 KM ili ukupan iznos do 1.000,00 
KM. 

III. 
U 2020. godini, iz sredstava planiranih u Budžetu 

Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 99/19), izvršit će se isplata obaveza 
iz tačke I. ove odluke u odgovarajućem iznosu iz sredstava 
utvrđenih u Razdjelu 16 sa pozicije 823400 "Otplate unutrašnjeg 
duga - obaveze za staru deviznu štednju". 

IV. 
Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo finansija 

- Federalno ministarstvo financija prema hronološkom redu u 
pogledima pojedinačno izdatih potvrda o verifikovanim 

tražbinama koji se objavljuju u "Službenim novinama Federacije 
BiH" i dvojim dnevnim novinama. 

V. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 478/2020 
26. marta 2020. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r. 
 

 
Na temelju članka 19. stavak (2) 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), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 216. sjednici, održanoj 26.03.2020. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O GOTOVINSKIM ISPLATAMA VERIFICIRANIH 

TRAŽBINA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE 
ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE  

ZA 2020. GODINU 

I. 
Ovom odlukom utvrđuju se postupci i dinamika 

gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovu računa stare 
devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. 
godinu. 

II. 
Svakom pojedinom tražitelju, kojem je izdata potvrda o 

verifikaciji računa stare devizne štednje na temelju zahtjeva za 
verifikaciju podnesenih do 31.12.2018. godine, isplaćuje se sa 
Jedinstvenog računa riznice Federacije Bosne i Hercegovine 
maksimalan iznos od 1.000,00 KM ili ukupan iznos do 1.000,00 
KM. 

III. 
U 2020. godini, iz sredstava planiranih u Proračunu 

Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 99/19), izvršit će se isplata obveza 
iz točke I. ove odluke u odgovarajućem iznosu iz sredstava 
utvrđenih u Razdjelu 16 sa pozicije 823400 "Otplate unutarnjeg 
duga - obveze za staru deviznu štednju". 

IV. 
Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija 

- Federalno ministarstvo finansija prema hronološkom redu u 
pogledima pojedinačno izdanih potvrda o verificiranim 
tražbinama koji se objavljuju u "Službenim novinama Federacije 
BiH" i dvojim dnevnim novinama. 

V. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 478/2020 
26. ožujka 2020. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r. 
 

521 
На основу чл. 29. и 37. Закона о извршавању Буџета 

Федерације Босне Херцеговине за 2020. годину ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 99/19), и члана 4. став (4) 
Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном 
развоју ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 42/10 и 
99/19), а у вези са чланом 28. Закона о пољопривреди 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 88/07, 4/10, 27/12 и 
7/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 163. хитној 
сједници, одржаној 27.03.2020. године, доноси 
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ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА С 
КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 

"СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА - ПОТИЦАЈ ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ" УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ 
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 

I 
У Одлуци о усвајању Програма утрошка средстава с 

критеријима расподјеле средстава "Субвенције приватним 
предузећима и предузетницима - Потицај за пољопривреду", 
утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 
2020. годину Федералном министарству пољопривреде, 
водопривреде и шумарства ("Службене новине Федерације 
БиХ", бр.14/20 и 16/20), у Програму новчаних подршки у 
пољопривреди и руралном развоју за 2020. годину (у даљем 
тексту: Програм подршки), који чини саставни дио наведене 
Одлуке, у ПОГЛАВЉУ II – КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
СРЕДСТАВА, Дио А/ МОДЕЛ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОДЊИ, 
у наслову 3) ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ ЗА БИЉНУ И 
АНИМАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ у алинеји 1 ријечи: "у року од 
30 дана" замјењују се ријечима "у року до 45 дана", а ријечи: 
"у року од 45 дана" замјењују се ријечима: "у року до 60 
дана". 

- Алинеја 2 брише се. 

II 
У Дијелу Д/ МОДЕЛ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА Програма 

подршки, у наслову Д/1 ПОДРШКА КОНКУРЕНТНОСТИ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, поднаслов (1-2) 
Подршка инвестицијама у сектору пољопривреде и 
прехрамбене индустрије реализирана у сарадњи са 
Развојном банком Федерације БиХ, у ставу (1), тачка 2) 
Начин реализације Кредитне линије, у алинеји 2. број 
5.000.000,00 КМ замјењује се бројем "3.000.000,00 КМ" 

Поднаслов "(1-4)" брише се. 

III 
У Дијелу Д/ МОДЕЛ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА Програма 

подршки, у наслову ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ ЗА МОДЕЛ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА, у поднаслову (1-3) Подршка 
инвестицијама у сектору пољопривреде и прехрамбене 
индустрије у 2020. години, у ставу (2) ријечи: "и средства из 
дијела (1-4) за подршке у оквиру заједничких програма 
одређеног руралног подручја", бришу се. 

IV 
У дијелу Е/ МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКЕ, 

поднаслов (1-2) Суфинансирање догађаја од важности за 
пољопривредни сектор, мијења се и гласи: "Суфинанси-
рање опремања лабораторија" 

a) Суфинансирање опремања лабораторија - Право 
на подршку имају клијенти уписани у РК који су 
извршили улагање у опремање лабораторија од 
значаја за пољопривредни сектор у периоду од 
01.10. 2019. до 01.10.2020. године". 

V 
У дијелу Е/ МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКЕ, у 

поднаслову (1-3) Реализација пројеката од значаја за 
Федерацију БиХ, тачка а) мијења се и гласи: "Подршка 
пројектима промоције пољопривредно прехрамбеног сектора 
- Право на подршку имају клијенти уписани у РК који врше 
промоцију пољопривредно прехрамбеног сектора у периоду 
од ступања на снагу овог Програма до 01.10. 2020. године". 

VI 
У дијелу Е/ МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКЕ, у 

поднаслову (1-6) додаје се текст: "Право на подршку имају 
клијенти уписани у РК у складу са Правилником о условима 
и начину остваривања новчаних подршки по моделу осталих 
врста подршки". 

VII 
У поглављу III ВИСИНА И РАСПОДЈЕЛА 

СРЕДСТАВА Дио Д/ МОДЕЛ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА табела 
5. Расподјела средстава за рурални развој мијења се и гласи: 

"Табела 5. Расподјела средстава за рурални развој 
D/   

МОДЕЛ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

  Број Врста подршке   

  1. ПОДРШКА КОНКУРЕНТНОСТИ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

Износ у КМ 

D/1-1  Нереализирани и основани захтјеви клијената 

из претходног периода по моделу руралног 

развоја из 2012. године који су запримљени на 

основу Јавног позива број: 01-49-1447/12 од 04. 

07. 2012. године за које су вршене додатне 

контроле и провјере у складу са закључцима 

Владе ФБиХ В. број: 938/2017 од 07.07.2017. 

године и В. број: 1086/2018 од 06.09.2018. године 

2.200.000,00 

  a) Нереализирани и основани захтјеви клијената из 

претходног периода по моделу руралног развоја 

из 2012. године 

  

D/1-2   Подршка инвестицијама у сектору 

пољопривреде и прехрамбене индустрије 

реализираним у сарадњи са Развојном банком 

Федерације БиХ 

3.000.000,00 

  a) Инвестиције у оквиру кредитне линије за 

финансирање пољопривредне производње уз 

грант средства Федералног министарства 

пољопривреде, водопривреде и шумарства код 

Развојне банке Федерације БиХ 

  

D/1-3   Подршка инвестицијама у сектору 

пољопривреде и прехрамбене индустрије у 

2020. години 

3.000.000,00 

  

  a) Инвестиције у пољопривредне машине и 

прикључне уређаје за биљну и сточарску 

производњу 

  

  b) Инвестиције у опрему за биљну и сточарску 

производњу 

  

  c) Суфинансирање набавке високо квалитетне 

расплодне стоке 

  

  d) Инвестиције у изградњу или проширење, односно 

опремање нових грађевинских објеката у сврху 

обављања пољопривредне производње 

  

  e) Инвестиције у подизање трајних насада   

  f) Подршка за легализацију грађевинских објеката и 

испуњавање околишних стандарда  

  

  2. ПОДРШКА ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ   

D/2-1   Цертификација органске производње 50.000,00 

  a) Подршка за цертификацију органске производње   

    СВЕГА Д: 8.250.000,00 

" 

VIII 
У поглављу III ВИСИНА И РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТА-

ВА Дио Е/ МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА ПОДРШКИ Табела 
6. Модел осталих врста подршки мијења се и гласи: 

"Табела 6. Расподјела средстава за остале врсте 
подршки 
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E/ Бр. 
МОДЕЛ ОСТАЛИХ ВРСТА 

ПОДРШКИ 

Начин 

реализације 
Износ у КМ 

E/1-1 
 

Суфинансирање премије 

осигурања од могућих штета у 

пољопривредној производњи 

  

  

  a) 

Суфинансирање премије осигурања 

од могућих штета у пољопривредној 

производњи 

Правилник 150.000,00 

E/1-2 
 

Суфинансирање опремања 

лабораторија 
    

  a) 
Суфинансирање опремања 

лабораторија  
Правилник 120.000,00 

E/1-3 
 

Реализација пројеката од значаја 

за Федерацију БиХ 
    

  a) 

Подршка пројектима промоције 

пољопривредно прехрамбеног 

сектора 

Правилник/ 

Јавни позив 
80.000,00 

  b) 

Израда Оперативног програма 

развоја задругарства у Федерацији 

БиХ 2021.-2027. година 

Правилник/ 

Јавни 

позив 

  

500.000,00 

  c) 

Израда Средњорочне стратегије 

развоја пољопривредног сектора у 

Федерацији БиХ 2021.-2027. година  

  d) 
Израда Програма руралног развоја у 

Федерацији БиХ 2021.-2027. година 

  e) 

Израда Програма узгоја аутохтоних 

салмонидних врста риба за потребе 

порибљавања отворених вода у 

Федерацији БиХ 2021.-2027. година  

E/1-4 
 

Организирање пољопривредника 

(задруге, удружења и савези) 
    

  a) 
Суфинансирање трошкова 

реализације активности задруга  
Правилник 

400.000,00   b) 
Суфинансирање трошкова 

реализације активности удруга 
Правилник 

  c) 
Суфинансирање трошкова 

реализације активности савеза  
Правилник 

E/1-5 
 

Суфинансирање трошкова 

стандардизације 

производа/производње  

Правилник   

  a) 

Суфинансирање увођења и 

цертификације стандарда у 

пољопривреди и прехрамбеној 

индустрији  

Правилник 50.000,00 

E/1-6   

Подршка различитим програмима 

покретања производње, потицања 

јесење или прољетне сјетве и 

сличне мјере које нису обухваћене 

осталим моделима, те мјере 

земљишне политике 

    

  a) 

Подршка различитим програмима 

покретања производње и мјере 

земљишне политике 

Правилник/ 

Јавни позив 
9.500.000,00 

    УКУПНО: E   10.800.000,00 

" 

IX 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 479/2020 
27. марта 2020. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р. 
 

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

Federacije Bosne Hercegovine za 2020. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 99/19), i člana 4. stav (4) Zakona o 
novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 
("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), a u vezi sa 
članom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 163. hitnoj sjednici, održanoj 27.03.2020. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU 
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA 

RASPODJELE SREDSTAVA "SUBVENCIJA 
PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA - 

POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH 
BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU 

POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 

I 
U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s krite-

rijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i 
preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Budžetom 
Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom 
ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ("Službene 
novine Federacije BiH", br.14/20 i 16/20), u Programu novčanih 
podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu (u 
daljem tekstu: Program podrški), koji čini sastavni dio navedene 
Odluke, u POGLAVLJU II – KRITERIJI ZA RASPODJELU 
SREDSTAVA, Dio A/ MODEL PODRŠKE PROIZVODNJI, u 
naslovu 3) ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA BILJNU I 
ANIMALNU PROIZVODNJU u alineji 1 riječi: "u roku od 30 
dana" zamjenjuju se riječima "u roku do 45 dana", a riječi: "u 
roku od 45 dana" zamjenjuju se riječima: "u roku do 60 dana". 

- Alineja 2 briše se. 

II 
U Dijelu D/ MODEL RURALNOG RAZVOJA Programa 

podrški, u naslovu D/1 PODRŠKA KONKURENTNOSTI 
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, podnaslov (1-2) Podrška 
investicijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene 
industrije realizirana u saradnji sa Razvojnom bankom 
Federacije BiH, u stavu (1), tačka 2) Način realizacije 
Kreditne linije, u alineji 2. broj 5.000.000,00 KM zamjenjuje se 
brojem "3.000.000,00 KM" 

Podnaslov "(1-4)" briše se. 

III 
U Dijelu D/ MODEL RURALNOG RAZVOJA Programa 

podrški, u naslovu ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA MODEL 
RURALNOG RAZVOJA, u podnaslovu (1-3) Podrška 
investicijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene 
industrije u 2020. godini, u stavu (2) riječi: "i sredstva iz dijela 
(1-4) za podrške u okviru zajedničkih programa određenog 
ruralnog područja", brišu se. 

IV 
U dijelu E/ MODEL OSTALIH VRSTA PODRŠKE, 

podnaslov (1-2) Sufinansiranje događaja od važnosti za 
poljoprivredni sektor, mijenja se i glasi: "Sufinansiranje 
opremanja laboratorija" 

a) Sufinansiranje opremanja laboratorija - Pravo na 
podršku imaju klijenti upisani u RK koji su izvršili 
ulaganje u opremanje laboratorija od značaja za 
poljoprivredni sektor u periodu od 01.10. 2019. do 
01.10.2020. godine". 

V 
U dijelu E/ MODEL OSTALIH VRSTA PODRŠKE, u 

podnaslovu (1-3) Realizacija projekata od značaja za 
Federaciju BiH, tačka a) mijenja se i glasi: "Podrška projektima 
promocije poljoprivredno prehrambenog sektora - Pravo na 
podršku imaju klijenti upisani u RK koji vrše promociju 
poljoprivredno prehrambenog sektora u periodu od stupanja na 
snagu ovog Programa do 01.10. 2020. godine". 

VI 
U dijelu E/ MODEL OSTALIH VRSTA PODRŠKE, u 

podnaslovu (1-6) dodaje se tekst: "Pravo na podršku imaju 



Петак, 3. 4. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 23 - Страна 11 

 

klijenti upisani u RK u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu 
ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški". 

VII 
U poglavlju III VISINA I RASPODJELA SREDSTAVA 

Dio D/ MODEL RURALNOG RAZVOJA tabela 5. Raspodjela 
sredstava za ruralni razvoj mijenja se i glasi: 

"Tabela 5. Raspodjela sredstava za ruralni razvoj 
D/   

MODEL RURALNOG RAZVOJA 

  Broj Vrsta podrške   

  1. PODRŠKA KONKURENTNOSTI 

POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA  

Iznos u KM 

D/1-1  Nerealizirani i osnovani zahtjevi klijenata iz 

prethodnog perioda po modelu ruralnog razvoja 

iz 2012. godine koji su zaprimljeni na osnovu 

Javnog poziva broj: 01-49-1447/12 od 04. 07. 2012. 

godine za koje su vršene dodatne kontrole i 

provjere u skladu sa zaključcima Vlade FBiH V. 

broj: 938/2017 od 07.07.2017. godine i V. broj: 

1086/2018 od 06.09.2018. godine 

2.200.000,00 

  a) Nerealizirani i osnovani zahtjevi klijenata iz 

prethodnog perioda po modelu ruralnog razvoja iz 

2012. godine 

  

D/1-2   Podrška investicijama u sektoru poljoprivrede i 

prehrambene industrije realiziranim u saradnji sa 

Razvojnom bankom Federacije BiH 

3.000.000,00 

  a) Investicije u okviru kreditne linije za finansiranje 

poljoprivredne proizvodnje uz grant sredstva 

Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva kod Razvojne banke Federacije BiH 

  

D/1-3   Podrška investicijama u sektoru poljoprivrede i 

prehrambene industrije u 2020. godini 
3.000.000,00 

  a) Investicije u poljoprivredne mašine i priključne 

uređaje za biljnu i stočarsku proizvodnju 

  

  b) Investicije u opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju   

  c) Sufinansiranje nabavke visoko kvalitetne rasplodne 

stoke 

  

  d) Investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno 

opremanje novih građevinskih objekata u svrhu 

obavljanja poljoprivredne proizvodnje 

  

  e) Investicije u podizanje trajnih nasada   

  f) Podrška za legalizaciju građevinskih objekata i 

ispunjavanje okolišnih standarda  

  

  2. PODRŠKA ORGANSKOJ PROIZVODNJI   

D/2-1   Certifikacija organske proizvodnje 50.000,00 

  a) Podrška za certifikaciju organske proizvodnje   

    SVEGA D: 8.250.000,00 

" 

VIII 
U poglavlju III VISINA I RASPODJELA SREDSTAVA 

Dio E/ MODEL OSTALIH VRSTA PODRŠKI Tabela 6. Model 
ostalih vrsta podrški mijenja se i glasi: 

"Tabela 6. Raspodjela sredstava za ostale vrste podrški 

E/ Br. 
MODEL OSTALIH VRSTA 

PODRŠKI 

Način 

realizacije 
Iznos u KM 

E/1-1 
 

Sufinansiranje premije osiguranja od 

mogućih šteta u poljoprivrednoj 

proizvodnji 

  

  

  a) 

Sufinansiranje premije osiguranja od 

mogućih šteta u poljoprivrednoj 

proizvodnji 

Pravilnik 150.000,00 

E/1-2 
 

Sufinansiranje opremanja laboratorija     

  a) Sufinansiranje opremanja laboratorija  Pravilnik 120.000,00 

E/1-3 
 

Realizacija projekata od značaja za 

Federaciju BiH 
    

  a) 
Podrška projektima promocije 

poljoprivredno prehrambenog sektora 

Pravilnik/ 

Javni poziv 
80.000,00 

  b) 

Izrada Operativnog programa razvoja 

zadrugarstva u Federaciji BiH 2021.-2027. 

godina 
Pravilnik/ 

Javni 

poziv 

  

500.000,00 

  c) 

Izrada Srednjoročne strategije razvoja 

poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 

2021.-2027. godina  

  d) 
Izrada Programa ruralnog razvoja u 

Federaciji BiH 2021.-2027. godina 

  e) 

Izrada Programa uzgoja autohtonih 

salmonidnih vrsta riba za potrebe 

poribljavanja otvorenih voda u Federaciji 

BiH 2021.-2027. godina  

E/1-4 
 

Organiziranje poljoprivrednika 

(zadruge, udruženja i savezi) 
    

  a) 
Sufinansiranje troškova realizacije 

aktivnosti zadruga  
Pravilnik 

400.000,00   b) 
Sufinansiranje troškova realizacije 

aktivnosti udruga 
Pravilnik 

  c) 
Sufinansiranje troškova realizacije 

aktivnosti saveza  
Pravilnik 

E/1-5 
 

Sufinansiranje troškova standardizacije 

proizvoda/proizvodnje  
Pravilnik   

  a) 

Sufinansiranje uvođenja i certifikacije 

standarda u poljoprivredi i prehrambenoj 

industriji  

Pravilnik 50.000,00 

E/1-6   

Podrška različitim programima 

pokretanja proizvodnje, poticanja 

jesenje ili proljetne sjetve i slične mjere 

koje nisu obuhvaćene ostalim 

modelima, te mjere zemljišne politike 

    

  a) 
Podrška različitim programima pokretanja 

proizvodnje i mjere zemljišne politike 

Pravilnik/ 

Javni poziv 
9.500.000,00 

    UKUPNO: E   10.800.000,00 

" 

IX 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 479/2020 
27. marta 2020. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r. 
 

 
Na temelju čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna 

Federacije Bosne Hercegovine za 2020. godinu ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 99/19), i članka 4. stavak (4) 
Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom 
razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), a 
u svezi s člankom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13), Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine, na 163. hitnoj sjednici, održanoj 
27.03.2020. godine, donosi 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU 
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA 

RASPODJELE SREDSTAVA "SUBVENCIJA 
PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - 

POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH 
PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I 

HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM 
MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I 

ŠUMARSTVA 

I. 
U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s 

kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim 
poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", 
utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. 
godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva ("Službene novine Federacije BiH", br.14/20 i 16/20), 
u Programu novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju 
za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program potpora), koji čini 
sastavni dio navedene Odluke, u POGLAVLJU II – KRITERIJI 
ZA RASPODJELU SREDSTAVA, Dio A/ MODEL POTPORE 
PROIZVODNJI, u naslovu 3) ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA 
BILJNU I ANIMALNU PROIZVODNJU u alineji 1 riječi: "u 
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roku od 30 dana" zamjenjuju se riječima "u roku do 45 dana", a 
riječi: "u roku od 45 dana" zamjenjuju se riječima: "u roku do 60 
dana". 

- Alineja 2 briše se. 

II. 
U Dijelu D/ MODEL RURALNOG RAZVOJA Programa 

potpora, u naslovu D/1 POTPORA KONKURENTNOSTI 
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, podnaslov (1-2) Potpora 
investicijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene 
industrije realizirana u suradnji sa Razvojnom bankom 
Federacije BiH, u stavku (1), točka 2) Način realizacije 
Kreditne linije, u alineji 2. broj 5.000.000,00 KM zamjenjuje se 
brojem "3.000.000,00 KM" 

Podnaslov "(1-4)" briše se. 

III. 
U Dijelu D/ MODEL RURALNOG RAZVOJA, u naslovu 

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA MODEL RURALNOG 
RAZVOJA, u podnaslovu (1-3) Potpora investicijama u 
sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije u 2020. 
godini, u stavu (2) riječi: "i sredstva iz dijela (1-4) za potpore u 
okviru zajedničkih programa određenog ruralnog područja", 
brišu se. 

IV. 
U dijelu E/ MODEL OSTALIH VRSTA POTPORE, 

podnaslov (1-2) Sufinanciranje događaja od važnosti za 
poljoprivredni sektor, mijenja se i glasi: "Sufinanciranje 
opremanja laboratorija" 

a) Sufinanciranje opremanja laboratorija - Pravo na 
potporu imaju klijenti upisani u RK koji su izvršili 
ulaganje u opremanje laboratorija od značaja za 
poljoprivredni sektor u razdoblju od 01.10. 2019. do 
01.10.2020. godine". 

V. 
U dijelu E/ MODEL OSTALIH VRSTA POTPORA, u 

podnaslovu (1-3) Realizacija projekata od značaja za 
Federaciju BiH, točka a) mijenja se i glasi: "Potpora projektima 
promocije poljoprivredno prehrambenog sektora - Pravo na 
potporu imaju klijenti upisani u RK koji vrše promociju 
poljoprivredno prehrambenog sektora u razdoblju od stupanja na 
snagu ovog Programa do 01.10.2020. godine". 

VI. 
U dijelu E/ MODEL OSTALIH VRSTA POTPORA, u 

podnaslovu (1-6) dodaje se tekst: "Pravo na potporu imaju 
klijenti upisani u RK sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu 
ostvarivanja novčanih potpora po modelu ostalih vrsta potpora". 

VII. 
U poglavlju III VISINA I RASPODJELA SREDSTAVA 

Dio D/ MODEL RURALNOG RAZVOJA tabela 5. Raspodjela 
sredstava za ruralni razvoj mijenja se i glasi: 

 
"Tabela 5. Raspodjela sredstava za ruralni razvoj 

D/   

MODEL RURALNOG RAZVOJA 

  Broj Vrsta potpore   

  1. POTPORA KONKURENTNOSTI 

POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA                 

Iznos u KM 

D/1-1  Nerealizirani i osnovani zahtjevi klijenata iz 

prethodnog razdoblja po Modelu ruralnog 

razvoja iz 2012. godine koji su zaprimljeni na 

temelju Javnog poziva broj: 01-49-1447/12 od 04. 

07. 2012. godine za koje su vršene dodatne 

kontrole i provjere sukladno zaključcima Vlade 

FBiH V. broj: 938/2017 od 07.07.2017. godine i V. 

broj: 1086/2018 od 06.09.2018. godine 

2.200.000,00 

  a) Nerealizirani i utemeljeni zahtjevi klijenata iz 

prethodnog razdoblja po Modelu ruralnog razvoja iz 

2012. godine 

  

 

D/1-2   Potpora investicijama u sektoru poljoprivrede i 

prehrambene industrije realiziranim u suradnji sa 

Razvojnom bankom Federacije BiH 

3.000.000,00 

  a) Investicije u okviru kreditne linije za financiranje 

poljoprivredne proizvodnje uz grant sredstva 

Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva kod Razvojne banke Federacije BiH 

  

D/1-3   Potpora investicijama u sektoru poljoprivrede i 

prehrambene industrije u 2020. godini 

3.000.000,00 

  

  a) Investicije u poljoprivredne strojeve i priključne 

uređaje za biljnu i stočarsku proizvodnju 

  

  b) Investicije u opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju   

  c) Sufinanciranje nabave visoko kvalitetne rasplodne 

stoke 

  

  d) Investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno 

opremanje novih građevinskih objekata u svrhu 

obavljanja poljoprivredne proizvodnje 

  

  e) Investicije u podizanje trajnih nasada   

  f) Potpora za legalizaciju građevinskih objekata i 

ispunjavanje okolišnih standarda  

  

  2. POTPORA ORGANSKOJ PROIZVODNJI   

D/2-1   Certifikacija organske proizvodnje 50.000,00 

  a) Potpora za certifikaciju organske proizvodnje   

    SVEGA D: 8.250.000,00 

" 

VIII. 
U poglavlju III VISINA I RASPODJELA SREDSTAVA 

Dio E/ MODEL OSTALIH VRSTA POTPORA Tabela 6. Model 
ostalih vrsta potpora mijenja se i glasi: 

"Tabela 6. Raspodjela sredstava za ostale vrste potpora 

E/ Br. 
MODEL OSTALIH VRSTA 

POTPORA 

Način 

realizacije 
Iznos u KM 

E/1-1 
 

Sufinanciranje premije osiguranja od 

mogućih šteta u poljoprivrednoj 

proizvodnji 

  

  

  a) 

Sufinanciranje premije osiguranja od 

mogućih šteta u poljoprivrednoj 

proizvodnji 

Pravilnik 150.000,00 

E/1-2 
 

Sufinanciranje opremanja 

laboratorija 
    

  a) Sufinanciranje opremanja laboratorija  Pravilnik 120.000,00 

E/1-3 
 

Realizacija projekata od značaja za 

Federaciju BiH 
    

  a) 
Potpora projektima promocije 

poljoprivredno prehrambenog sektora 

Pravilnik/Javni 

poziv 
80.000,00 

  b) 

Izrada Operativnog programa razvoja 

zadrugarstva u Federaciji BiH 2021.-

2027. godina 

Pravilnik/ 

Javni poziv 

  

500.000,00 

  c) 

Izrada Srednjoročne strategije razvoja 

poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 

2021.-2027. godina  

  d) 
Izrada Programa ruralnog razvoja u 

Federaciji BiH 2021.-2027. godina 

  e) 

Izrada Programa uzgoja autohtonih 

salmonidnih vrsta riba za potrebe 

poribljavanja otvorenih voda u Federaciji 

BiH 2021.-2027. godina  

E/1-4 
 

Organiziranje poljoprivrednika 

(zadruge, udruženja i savezi) 
    

  a) 
Sufinanciranje troškova realizacije 

aktivnosti zadruga  
Pravilnik 

400.000,00   b) 
Sufinanciranje troškova realizacije 

aktivnosti udruga 
Pravilnik 

  c) 
Sufinanciranje troškova realizacije 

aktivnosti saveza  
Pravilnik 

E/1-5 
 

Sufinanciranje troškova 

standardizacije proizvoda/proizvodnje  
Pravilnik   

  a) 

Sufinanciranje uvođenja i certifikacije 

standarda u poljoprivredi i prehrambenoj 

industriji  

Pravilnik 50.000,00 
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E/1-6   

Potpora različitim programima 

pokretanja proizvodnje, poticanja 

jesenje ili proljetne sjetve i slične 

mjere koje nisu obuhvaćene ostalim 

modelima, te mjere zemljišne politike 

    

  a) 

Potpora različitim programima 

pokretanja proizvodnje i mjere zemljišne 

politike 

Pravilnik/ 

Javni poziv 
9.500.000,00 

    UKUPNO: E   10.800.000,00 

" 

IX. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 479/2020 
27. ožujka 2020. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r. 
 

522 
Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 163. hitnoj sjednici, održanoj 27.03.2020. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE CENTRA 
ZA OBUKU POLICIJSKIH KADROVA "MAHIR BEGIĆ" 
MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA 

SARAJEVO 

I. 
Centar za obuku policijskih kadrova "Mahir Begić" u 

Tarčinu, ul. Suhodolska broj 47, Općina Hadžići, u kojem se 
nalazi "Nastavni objekat", koji se sastoji od suterena, prizemlja i 
dva sprata, ukupne neto površine 2.003,36 m2, sa stalnim 
sredstvima i sitnim inventarom i objekat "Kamena zgrada", koji 
se sastoji od podruma, prizemlja i dva sprata, ukupne površine 
687,26 m2, sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom, označeni u 
okviru prostora katastarske parcele broj 683/1, katastarske 
Općine Hadžići, daje se bez naknade na privremeno korištenje 
Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dok traje 
stanje nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19). 

II. 
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno 

ministarstvo unutarnjih poslova dužno je objekte iz tačke I. ove 
odluke zapisnički predati Ministarstvu unutrašnjih poslova 
Kantona Sarajevo i sačiniti poseban Ugovor kojim će se urediti 
način plaćanja komunalnih i drugih usluga (električna energija, 
lož ulje i dr.). 

III. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 480/2020 
27. marta/ožujka 2020. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r. 
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На основу члана 19. став (2) 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), на приједлог 
Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, 
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 164. хитној 
сједници, одржаној 01.04.2020. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ЈЕДИНИЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОИЕИЕК ЗА ДРУГИ И ТРЕЋИ 

КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ 

I 
Овом одлуком утврђују се јединични износ накнаде за 

подстицање производње електричне енергије из ОИЕиЕК 
(ЈН2020) за други и трећи квартал 2020. године. 

II 
Јединични износ накнаде за подстицање производње 

електричне енергије из обновљивих извора енергије и 
ефикасне когенерације (ЈН2020) за други и трећи квартал 
2020. године утврђује се у висини од 0,002555 КМ/кWх, без 
обрачунатог пореза на додатну вриједност (ПДВ). 

III 
Накнаду за подстицање производње из обновљивих 

извора енергије и ефикасне когенерације (Нкк), која 
представља производ јединичне накнаде (ЈН) и укупно 
обрачунате потрошње активне електричне енергије (Екк) у 
кWх, плаћају сви крајњи купци електричне енергије у 
Федерацији Босне и Херцеговине и иста се исказује као 
посебна ставка на рачуну за електричну енергију. 

IV 
Снабдјевач крајњег купца ће, у рачуну који се доставља 

крајњем купцу по основу испоручене и продате електричне 
енергије, као посебну ставку назначити јединични износ и 
износ укупне накнаде за подстицање. 

V 
Средства прикупљена по основу накнаде за подстицање 

су приход Оператора за ОИЕиЕК којима Оператор за 
ОИЕиЕК располаже и користи их за: 

1) исплату подстицајног дијела из гарантоване ције-
не за произведену електричну енергију привилего-
ваних производача, 

2) покривање/финансирање трошкова рада Опера-
тора за ОИЕиЕК, 

3) плаћање/покривање трошкова уравнотежења/ба-
лансирања електроенергетског система насталих 
због одступања у вриједностима планиране и 
произведене електричне енергије из постројења 
ОИЕиЕК. 

VI 
(1) За фактурисање и наплату накнада за подстицање од 

крајњих купаца електричне енергије из Федерације 
Босне и Херцеговине задужују се: 
1) одабрани снабдевач за купце који су одабрали 

свог снабдјевача и имају закључен уговор о снаб-
дијевању, а нису у систему јавног снабдијевања, 
односно пружања универзалне услуге, 

2) резервни снабдевач који је преузео снабдијевање 
оних квалификованих купаца које је њихов 
одабрани снабдјевач престао да снабдијева, 

3) јавни снабдјевач, за купце који су у систему 
јавног снабдијевања, односно пружања уни-
верзалне услуге и 

4) Оператор за ОИЕиЕК за оне квалификоване 
купце који самостално набављају електричну 
енергију из увоза за властите потребе. 

(2) Субјекти из става (1) ове тачке су обавезни на рачун 
Оператора за ОИЕиЕК дозначити прикупљена 
средства од накнаде за подстицај, најкасније до 15. у 
мјесецу за претходни мјесец. 


