
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  

И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ОБРАЗАЦ број 

1- а 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА И ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ ПОДАТАКА 

 
СВЕ ЛИСТОВЕ ОБРАСЦА ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА 

 

1. БПГ             
 

ОПШТИНА   

 

2. врста захтјева (означити са „x“) 
 

  - упис у регистар 
 

  - промјена података у регистру 
1. и 2. - попуњава радник АПИФ-а 

 

3. организациони облик ПОРОДИЧНО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО 

 

ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 

 
носилац ППГ 

4 ЈМБГ              

5 презиме  

6 име  

7 датум рођења         

8 мјесто рођења  

9 држава рођења  

10 пол  М Ж 
У  4 – 10 уписати податке за носиоца ППГ; одговарајући пол означити крстићем 

 

11 радна активност    12 школовање   

у 11 – уписати шифру радне активности носиоца ППГ  

1. Бави се искључиво пољопривредом  

2. пољопривреда је претежна дјелатност (више од 50% радног 
времена)  

3. Пољопривреда је додатна дјелатност (мање од 50% радног времена)  

4. Пензионер (у случају непостојања формалног статуса пензионера, 
Попуњавају лица старија од 65 година) 

у 12 - уписати шифру школовања носиоца ППГ 
1/ незавршена основна школа 
2/ основна школа 
3/ средња школа 
4/ виша школа 

5/ факултет 

 

13 број чланова ППГ   
У 13 – уписати број чланова који живе и раде на пољопривредном газдинству 
 

Сједиште ППГ 

14 улица и кућни број      

15 мјесто  

16 општина/град  

17 поштански број      

18 телефон           

или           

19 факс           

20 е-маил @ 
За 14-20 уписати податке за носиоца ППГ: улица/мјесто-уписати адресу  пребивалишта; телефон/факс – уписати прво позивни број па локални 

21 назив банке и сједиште  

22 рачун банке                     

23 жиро или текући рачун                      
За 21 – 23 уписати назив банке и сједиште; рачун банке и жиро или текући рачун носиоца ППГ 

 

 

Датум испуњавања обрасца           



 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  

И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ОБРАЗАЦ  број 

1- б 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА И ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ ПОДАТАКА 

 

СВЕ ЛИСТОВЕ ОБРАСЦА ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА 

 

1. БПГ             

 

ОПШТИНА   

 

2. врста захтјева (означити са „x“) 
 

  - упис у регистар 
 

  - промјена података у регистру 
1. и 2. - попуњава радник АПИФ-а 

 

3. организациони облик   
у  3  - уписати шифру организационог облика правног лица и то: 1/ привредно друштво ;  2/ земљорадничка задруга ;  3/ научно истраживачке и  образовне 

установе ( факултети, институти, школе ) ;   4/ предузетник ;  5/ манастири, цркве и друге организације  

 

ПОПУЊАВА ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК 
 

4 матични број правног лица              

5 назив прав. лица или предузет.  
У  4- 5  уписати податке правног лица или предузетника 

   

6 запослени радници     
У  6  уписати број стално запослених радника 

 

Сједиште правног лица или предузетника         

7 улица  

8 мјесто   

9 општина / град  

10 поштански број       

11 телефон           

или           

12 факс           

13 е-маил @ 

 

Овлаштено лице 

14 ЈМБГ              

15 презиме  

16 име  

17 датум рођења         

18 мјесто рођења  

19 држава рођења  

20 пол  М Ж 

21 улица и кућни број      

22 мјесто  

23 општина/град  

24 поштански број      
За 14-24 уписати податке за одговорно лице: улица/мјесто-уписати адресу  пребивалишта; одговарајући пол означити крстићем 

 

25 назив банке и сједиште  

26 жиро или текући рачун                      
За 25 – 26 уписати назив банке  и жиро рачун правног лица или предузетника 

 
 



 

Датум испуњавања обрасца           

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  

И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ОБРАЗАЦ број  

2 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА И ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ ПОДАТАКА 

 
ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА 

 

1. БПГ             

 

ОПШТИНА   

 

ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА  ЗА  ЧЛАНОВЕ 

 
 

 

 

 

 

У  1 – 8 уписати податке за пунољетног члана ППГ; одговарајући  пол означити крстићем; за радну активност уписати шифру радне активности члана 

 

1 ЈМБГ              

2 члан ППГ презиме  

3 име  

4 датум рођења         

5 мјесто рођења  

6 држава рођења  

7 пол  М Ж 

8 радна активност  

  

1 ЈМБГ              

2 члан ППГ презиме  

3 име  

4 датум рођења         

5 мјесто рођења  

6 држава рођења  

7 пол  М Ж 

8 радна активност  

 

1 ЈМБГ              

2 члан ППГ презиме  

3 име  

4 датум рођења         

5 мјесто рођења  

6 држава рођења  

7 пол  М Ж 

8 радна активност  
  

 

Датум испуњавања обрасца          

1 ЈМБГ              

2 члан ППГ презиме  

3 име  

4 датум рођења         

5 мјесто рођења  

6 држава рођења  

7 пол  М Ж 

8 радна активност  

Уколико подаци не стану на 

овај лист , фотокопирајте и 

означите  нпр. 2/1 

1.Бави се искључиво пољопривредом; 

2.Пољопривреда је претежна дјелатност  ( више од 50% радног времена ); 

3.Пољопривреда је додатна дјелатност  ( мање  од 50% радног времена ); 

4.Пензионер ( у случају непостојања формалног статуса пензионера,  

   попуњавају  лица старија од 65 година ). 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  

И ВОДОПРИВРЕДЕ 

  

ОБРАЗАЦ број 

3 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ 

ПОДАТАКА 

 

1. БПГ             
 

  - упис  података    - промјена  података 
 

У доњу табелу уписују се подаци за сваку парцелу, на основу земљишно књижног изватка или преписа посједовног листа.  Уколико се на једној парцели налази више различитих култура, ред са истом парцелом  понавља се онолико пута колико 

има култура. 

У  2  - уписати име катастарске општине 

У  3  - уписати број катастарске парцеле 

У  4  - уписати шифру катастарске културе; 1/њива; 2/башта или  врт ; 3/воћњак ;  4/виноград; 5/ливада ; 6/пашњак ; 7 шума ; 8/рибњак ; 9/трстици и баре; 10/неплодно земљиште и сл.; 11/остало земљиште (економске зграде, двориште, пут  итд.) 

У  5  - уписати површину парцеле 

У  6  - уписати одговарајући модалитет: 1/ својина; 2/закуп земљишта; 3/остали основи кориштења 

У  7  - уписати и назив пољ.усјева на земљишту у тренутку уписа   

У  8  - уписати површину под усјевом 

У  9  - уписати број воћних стабала, чокота итд.- тренутно стање   

У  10  - уписати планирану површину под усјевом у текућојгодини 

У  11  - уписати планирани број воћних стабала, чокота итд. у текућој години 
 

 

Ред  

бр. 

 

Катастарска  

општина 

 

Број  

кат. 
парцеле 

 

Катастарска 

култура 

 

Површина 

 

Основ 

кориштења 
 

 

Назив  

усјева 

Тренутна 

површина под  

усјевом 

 

Тренутни 

број 
стабала 

Планирана 

површина под  

усјевом 

Планира

ни број 

стабала 
ха ар м2 ха ар м2 ха ар м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

Датум испуњавања обрасца          



  



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  

И ВОДОПРИВРЕДЕ 

  

ОБРАЗАЦ  број  3  

– допунски лист 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ 

ПОДАТАКА 
 

1. БПГ             
 

  - упис  података    - промјена  података 
 

 

Ред  
бр. 

 

Катастарска  
општина 

 

Број  
кат. 

парцеле 

 

Катастарска 
култура 

 

Површина 

 

Основ 
кориштења 

 

 

Назив  
усјева 

Тренутна 

површина под  
усјевом 

 

Тренутни 
број 

стабала 

Планирана 

површина под  
усјевом 

Планира

ни број 
стабала 

ха ар м2 ха ар м2 ха ар м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

Датум испуњавања обрасца          



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  

И ВОДОПРИВРЕДЕ 

  

ОБРАЗАЦ број 4 ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ ПОДАТАКА 

 

1. БПГ             
 

 

 

 

 
Говеда  1  Коњи, магарци, муле и мазге  1 

Говеда до годину дана Телад до 3 мјесеца ( до 150 кг )   Коњи Ждребад  и омад  

Јунад од 3 до 12  мјесеци за приплод, мушка   Кобиле и ждријебне омице  

Јунад од 3 до 12  мјесеци за приплод, женска   Пастуви за приплод  

Јунад од 3 до 12  мјесеци за тов, мушка   Пастуви и кастрати за рад  

Јунад од 3 до 12  мјесеци за тов, женска   Коњи за трке  

Говеда од 1 до 2 године  

( до 450 кг ) 

Јунад од 1 до 2 године, мушка   Коњи остали – за тов и клање  

Јунад од 1 до 2 године, женска   Магарци, муле и мазге Ждребад магараца, мула и мазги  

Јунад од 1 до 2 године за тов -  мушка   Кобиле и ждријебне омице магараца, мула и мазги  

Јунад од 1 до 2 године за тов - женска   Пастуви за приплод и рад и кастрати магараца , мула  

Говеда  преко2 године  

 

Јунице преко двије године за приплод   Магарци, муле и мазге остали – за тов и клање  

Јунице преко двије године за тов      

Бикови за приплод   Свиње  1 

Бикови за тов    Прасад до 20 кг – до 2 мјес.  

Краве Краве, млечних раса   Свиње од 20 до 50 кг – 2 до 4 мјес.  

Краве, товних раса   Свиње од 50 до 80 кг – 4 до 8 мјес. Свиње од 50 до 80 кг – 4 до 8 мјес. за приплод, мушка  

Краве, комбино   Свиње од 50 до 80 кг – 4 до 8 мјес. за приплод, женска  

    Свиње преко 80 кг – преко 8 мјес. Нерастови за приплод  

Овце  1  Крмаче за приплод  

Овце до 1 године Јагњад до 6 мјесеци за приплод   Свиње преко 50 кг – преко 4 мјес. Свиње од 50 до 80 кг – од 4 до 8 мјес. за тов  

Јагњад до 6 мјесеци за тов   Свиње од 80 до 110 кг – преко 8 мјес. за тов  

Шиљежад, од 6 до 12 мјесеци за приплод - мушка   Свиње преко 110 кг за тов  

Шиљежад, од 6 до 12 мјесеци за приплод - женска      

Шиљежад, од 6 до 12 мјесеци за тов   Живина  1 

Овце преко 1 године Шиљежад, од 12 до 18 мјесеци за приплод – мушка    Кокошке носиље за конзумна јаја  

Шиљежад, од 12 до 18 мјесеци за приплод – женска   Кокошке носиље за приплодна јаја  

Шиљежад, од 12 до 18 мјесеци за тов   Пијетлови  

Шиљежад, женска – двиске преко 18 мјесеци за приплод   Пилићи до 185  г  

Овнови, преко 18 мјесеци, за приплод   Пилићи преко 185  г  

    Ћурићи до 185  г  

Козе  1  Ћурани, одрасли  

Козе до 1 године Јарад, до 6 мјесеци за приплод   Гуске, одрасле  

Јарад, до 6 мјесеци за тов   Гуске, подмладак  

Шиљежад, од 6 до 12 мјесеци за приплод - мушка   Патке-пловке, одрасле  

Шиљежад, од 6 до 12 мјесеци за приплод - женска   Патке-пловке, подмладак  

Шиљежад, од 6 до 12 мјесеци за тов   Морке, одрасле  

Козе преко 1 године Шиљежад, од 12 до 18 мјесеци за приплод – мушка   Морке, подмладак  

Шиљежад, од 12 до 18 мјесеци за приплод – женска      

Шиљежад, од 12 до 18 мјесеци за тов   Животиње живе, остале  1 

Шиљежад, женска – двиске преко 18 мјесеци за приплод    Рој пчела - кошница  

Јарци, преко 18 мјесеци, за приплод   Кунићи, домаћи  

Козе, приплодне   Животиње живе, домаће, остале  

Козе и јарци ( искључени из приплода ) у тову   Пужеви  

    Остало, навести  

 
Датум испуњавања обрасца          

  - упис  података        - промјена  података 

1 – уписати укупан број грла у тренутку 

      уписа 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  

И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ОБРАЗАЦ  број 

5 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА И ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ ПОДАТАКА 

 

 

1. БПГ             

 

     - упис  података    - промјена  података 

 
ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 

 
Предата документа означити са  „ x “ 

  

 

 

 
Користити образац изјаве о избору носиоца ППГ ( Образац   6  ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОПУЊАВА ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК 

 
Предата документа означити са  „ x “ 

 

  

 

 
 

 

 
Копије докумената морају бити овјерене. 

 

 

ПОТПИСОМ ГАРАНТУЈЕМ: 
1. Образац за упис у регистар пољопривредних газдинстава сам пажљиво прочитао и поштовао 

наведена упутства за попуњавање образаца. 

2. Подаци наведени у обрасцима су истинити. 

3. Омогућићу инспекцијски надзор на пољопривредном газдинству. 

 

Потпис носиоца ППГ /  овлаштеног лица 

 

_____________________________    ___________________________________ 

 

 

Датум испуњавања обрасца          

 

 

1.   Копија личне карте носиоца ППГ 

2.   Копије личних карата чланова ППГ 

3.   Изјава о избору носиоца ППГ ( овјерена ) 

4.   Оригинал или копија земљишно књижног изватка или преписа 

посједовног листа ( не старији од 1 год. ) 

5.   Копија уговора о закупу или уступању земљишта на кориштење 

1.   Копија рјешења о регистрацији 

2.   Оригинал или копија земљишно књижног изватка или преписа 

посједовног листа ( не старији од 1 год. ) 

3.   Копија уговора о закупу или концесији 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  

И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ОБРАЗАЦ  број 

6 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА И ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ ПОДАТАКА 

 

 

 

И З Ј А В А 

 
 Ради уписа у Регистар пољопривредних газдинстава, у смислу члана 5., став 5 и 6 

Уредбе о упису у регистар пољопривредних газдинстава ( « Службени гласник Републике 

Српске» број  11 / 07 ) дајем слиједећу изјаву: 

 

 

 Ја,_____________________________________, из ______________________________, 

               ( име и презиме )     ( мјесто ) 

 
______________________________________________, ________________________________, 

   ( адреса )      ( ЈМБГ ) 

 

 

 

као власник, закупац, корисник без накнаде ( непотребно прецртати ) пољопривредног 

земљишта одређујем 

___________________________________________, из _________________________________, 

               ( име и презиме )     ( мјесто ) 

 
______________________________________________, ________________________________, 

   ( адреса )      ( ЈМБГ ) 

 

 

као лице које ће бити уписано у Регистар као носилац породичног пољопривредног 

газдинства. 

 

 

____________________________             __________________________ 

          ( мјесто и датум )             ( потпис  

власника, закупца, корисника без накнаде ) 

 

 

 

 

 

Изјављујем да прихватам да будем уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као 

носилац породичног пољопривредног газдинства. 

 

 

____________________________     __________________________ 

          ( мјесто и датум )             ( потпис носиоца ППГ ) 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  

И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ОБРАЗАЦ  број  

7 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА И ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ ПОДАТАКА 

 

 

И З Ј А В А 

 
 Ради уписа у Регистар пољопривредних газдинстава, у смислу члана 5., став 2 и 3 

Уредбе о упису у регистар пољопривредних газдинстава ( « Службени гласник Републике 

Српске» број  11 / 07 ) изјављујемо да смо чланови пољопривредног газдинства чији је 

носилац: 

 

 

________________________________________ из  ____________________________________ 

 ( име и презиме носиоца )        ( пребивалиште носиоца ) 

 

 

и __________________________________ . 

          ( ЈМБГ  носиоца ) 

 

Изјаву дају: 

 
РЕД. 

БР. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ ЈМБГ ПОТПИС 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

Напомена: попуњавање обрасца вршити штампаним словима. 

 

 

______________________________    __________________________ 

 ( мјесто и датум )             ( потпис носиоца ППГ )



 

ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА – предња страна 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА – задња страна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

УСЛУГЕ 

 

ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 

 

 

 
  Име и презиме 

 

 

 

 ЈМБГ 

 

 

 БПГ 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

УСЛУГЕ 

 

 
 Организациона јединица 

 

 

 

 Датум регистрације 

 

 

  
 ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА  важи уз личну карту, и  

 престаје да важи брисањем пољопривредног газдинства из регистра. 

 

 



       Службени гласник: 20/08 

       Датум: 05/03/2008 

 


