
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ВЛАДА 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Tpr Реnублике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338·643, факс: 051/338-847; e-mail: mpp@mpp.vladars.net; www.vladars.net 

Број: 18.0З.~~\9_... ~01: /19 
Датум: о\. <з:f. 2019.године 

На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 115/18) и тачке 2. Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1566/19 од 

13.06.2019. године министар привреде и предузетништва, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

о утврђивању услова и крип~ријума за разврставање приврсд11их субјеката И3 обласЈИ 

дрвне индустрије према степену прераде на финалне, полуфиналне и примарне 

1. Овим рјешењем утврђују се услови и критеријуми за разврставање привредних друштава и 

предузетника (у даљем тексту: привред11и субјекти) из области дрвне индустрије према 

степену прераде у групе финалних, полуфиналних и примарних прерађивача. 

2. Захтјев за разврставање у наведене групе могу поднијети привредни субјекти, који 

испуњпАпју r.Љf'/\f'ћf' уrлоАе: 

да имају сједиште на територији Републике Српске, 

да је претежна дјелатност производња односно прерада шумских дрвних сортимената и 

да им је приход од продаје производа више фазе прераде дрвета из ПП/\Тi!Чi!Кn 4 1 1 и 

4.1.2. овог рјешења најмање једна трећина од укупно оствареног прихода од продаје 
yчиii<JI<a у претходној години или за 11рвих шест мјесеци текуhе године, ако привредни 

субјект подноси захтјев у другој половини текуће године. 

З. Привредни субјекти могу у току цијеле године подносити Министарству привреде и 

предузетништва захтјев за разврставање. Уз захтјев се обавезно доставља сљедећа 

документација: 

оригинал или овјерена копија обавјештења Агенције за посредничке, информатичке и 

финансијске услуге о разврставању по дјелатности за привредна друштва, односно 

оригинал или овјерена копија увјерења о обављпњу ПfЈЕ'/\УЗетничке дјелатности из којег 

се види која је претежна дјелатност предузетника. Наведено обавјештење или увјерење 

не може бити старије од 30 дана од дана подношења захтјева, 

копија биланса успјеха за претходну годину или за првих шест мјесеци текуће године, ако 

се захтјев подноси у другој полови11и текуће године и 



фактуре (рачуни) о извршеној продаји производа више фазе прераде дрвета за 

претходну годину или за првих шест мјесеци текуће године, у зависности од временског 

периода подношења захтјева за разврставање. 

4. Критеријуми за разврставање привредних субјеката у групе према степену прераде су врсте 

производа, које се добију прерадом и њихово учешће у укупном приходу привредног 

субјекта (минимално једна трећина од укупно оствареног прихода). 

4.1. У зависности од врсте производа више фазе прераде дрвета, привредни субјекти се 

сврставају у групе и то: 

4.1.1. група финалних дрвопрерађивача, а чине је привредни субјекти, који имају сљедећи 
производни програм: 

ФИНАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Намјештај од масивног дрвета (столови, столице, кревети, комоде, ормари, плакари и 

сл.) осим дијелова намјештаја, монтажне дрвене куће, дрвене вртне гарнитуре финално 

обрађене (сто и столице), грађевинска столарија (масивна врата, шперована врата, 

прозори и врата), мртвачки сандуци, фронте за кухињске ормаре, комоде, регале са 

површинском обрадом, лакирани или уљени вишеслојни паркет, лакирани или уљени 

сељачки под, лакиране или уљене љепљене плоче, хемијски производи (сирћетна 

киселина, дрвени угаљ, силицијум метал и сл.). 

4.1.2. група полуфиналних дрвопрерађивача, а чине је привредни субјекти, који имају 

сљедећи производни програм: 

ПОЛУФИНАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Фронте за кухињске ормаре, комоде, регале и сл. без површинске обраде, паркет 

(ламел,класични, кант), паркет (двослојни, масив подлога), паркет (двослојни, 

шперплоча или МДВ подлога), паркет (трослојни, масив подлога), паркет (трослојни, 

масив подлога), паркет (трослој11и, шперплоча или МД[Ј подлога), бf.>uдски ЈЮД, 

сељачки под, љепљене плоче од масивног дрвета (ширински, дужинско-ширински), 

љепљене четвртаче од масивног дрвета (дебљински, ширински), фурнирске плоче, 

фурнир резани, фурнир љуштени, фурнир пиљени (ламеле), бачве, калемови за 

намотавање каблова, термотретирани четворострано профилирани елементи, дрвени 

импрегнирани тт стубови, дрвени импрегнирани прагови, др вена импрегнирана мостна 

и скретничка грађа, уљени или боје11и термотретирани четворстрани профилирани 

елементи, ламперија, балканске ограде, блањани или брушени термотретирани 

елементи. 

5. Групу прерађивача примарне прераде дрвета чине привредни субјекти који имају сљедећи 

производни програм: 

ПРИМАРНИ ПРОИЗВОДИ 

Резана грађа (сува и сирова), пиљеница неокрајчена, пиљеница окрајчена, самица, 

елементи (суви и сирови), термотретирани елементи, фурнир пиљени сирови, 

амбалажа од дрвета (сандуци, палете и сл.), дрвени жељезнички прагови, дрвена 

мостна и скретничка грађа,пелет, брикет, др вена конструкцијска грађа, дрвени cтyfi()RИ 

(електро и телекомуникације, виноградарство), .црвена опрема рјечијих игралишта, 



• 
дуга за бачве и сви производи који нису наведени у тачкама 4.1.1. и 4.1.2. 

односно који су регистровани за обављање механичке прераде дрвета, и који се налазе на 

листи привредних субјеката коју сачињава ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац у 

сарадњи са јединицама локалне управе, сходно члану 84. Закона о шумама ("Службени 
гласник Републике Српске", бр. 75/08 и 60/13). 

Ако привредни субјект производи производе из подтачака 4.1.1. и 4.1.2. и тачке 5. овог 

рјешења, сврставање у одговарајућу групу појединачно се утврђује према врсти производа 

и зависи од процента учешћа одређеног производа у укупном приходу привредног субјекта . 

б. Рјешење о утврђивању услова и критеријума за разврставање привредних субјеката из 

области дрвне индустрије на финалне, полуфиналне и примарне доступно је на интернет 

стран ици Министарства привреде и предузетн иштва. 

7. Министар привреде и предузетништва именује Комисију за спровођење поступка провјере 

испуњености услова за сврставање приредних субјеката у групе зависно од степена прераде 

( финални, полуфинални и примарни). Комисија има четири члана, од којих је ј едан 

предсједник, а чине је представници Министарства привреде и предузетништва, 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈПШ "Шуме Републике Српске" 

а.д. Соколац и П ривредне коморе Републике Срспке. Код именовања чланова Комисије, 

истовремено се именују и ~nмјРник предсједника и замјеници • 1ла нооu 1юмисије. 

8. Задатак Комисиј е је да у складу са утврђеним условима и критеријумима, изврши ревизију 

листе привредних субјеката који се сврставају у нап ријед наведене групе према степену 

прераде и континуирано разматра захтјеве привредних субјеката. Ако подносиоци захтјева 

испуњавају услове из тачке 2. овог рјешења, Комисија врши њихов упис у групу привредних 

субј еката, полуфиналних и финалних, и која се након тога доставља ЈПШ "Шуме Републике 

Српске" а.д. Соколац на даље поступање. 

9. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи рјешење Министра индустрије, 

енергетике и рударства број: 05.0З/012-22З8/1S nfl. 12.11.2015. године. 

10. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 


