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IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2073/20
30. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1596
На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06,
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), а у вези са Закључком Владе Републике Српске о
реализацији интервентног откупа тржишних вишкова товних јунади и свиња, број: 04/1-012-2-2008/20, од 30. јула
2020. године, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ТРЖИШНИХ ВИШКОВА
ТОВНИХ ЈУНАДИ И СВИЊА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за остваривање
права на подстицајна средства за интервентни откуп тржишних вишкова товне јунади и свиња, поступак за њихово
остваривање, висина и начин исплате новчаних подстицаја,
рокови и потребна документација и обрасци.
Члан 2.
Средства за откуп тржишних вишкова товне јунади и
свиња обезбјеђују се из Компензационог фонда Републике
Српске у износу од 3.000.000 КМ.
Члан 3.
(1) Право на подстицајна средства за интервентни откуп
товне јунади и свиња имају кланичари, месопрерађивачи и
извозници (у даљем тексту: откупљивачи) са сједиштем у
Републици Српској, који су се пријавили на Позив за изражавање интереса за интервентни откуп тржишних вишкова
јунади и свиња и који су извршили интервентни откуп од
пољопривредних произвођача из Републике Српске у периоду од 3. августа до 30. октобра 2020. године.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог
члана откупљивачи остварују за откупљену товну јунад и
свиње од пољопривредних произвођача уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава (АПИФ), а према спецификацији која се јавно објављује на интернет страници
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и
Агенције за аграрна плаћања (у даљем тексту: Агенција),
која садржи имена пољопривредних произвођача и број јунади или свиња за интервентни откуп, а према евиденцији
из Регистра пољопривредних газдинстава.
(3) Подстицајна средства за интервентни откуп тржишних вишкова на основу одобрених јединица мјере (килограма) утврђују се у износу од:
1) 0,70 KM/kg живе мјере за откупљену јунад намијењену за клање или прераду, односно 0,30 KM/kg за извезена
жива грла,
2) 0,60 KM/kg живе мјере за откупљене свиње намијењене за клање или прераду, односно 0,20 KM/kg за
извезена жива грла.
(4) Број откупљених грла јунади и свиња за које откупљивачи могу остварити право на подстицајна средства
из става 1. овог члана не може бити већи од откупних квота, утврђених на основу пријаве на Позив за изражавање
интереса за интервентни откуп тржишних вишкова јунади
и свиња.
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(5) Откупљивачи су дужни да:
1) интервентни откуп врше у периоду откупа из става 1.
овог члана, обезбјеђујући пропорционалност у реализацији
додијељених квота и протокa тог времена,
2) минимално 50% додијељених квота за откуп изврше
путем откупа тржишних вишкова од узгајивача који тове до
100 грла јунади, односно до 200 грла свиња.
(6) Откупљивач може откупити максимално 300 грла
јунади, односно 500 грла свиња од једног пољопривредног
произвођача.
(7) Министарство може извршити прерасподјелу додијељених откупних квота на остале откупљиваче ако утврди да откупљивач не врши откуп на начин прописан ставом
5. овог члана.
Члан 4.
(1) Право на подстицајна средства за интервентни откуп товне јунади имају откупљивачи који су извршили откуп јунади минималне тежине 600 kg по цијени која није
мања од 3,80 KM/kg.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана
откупљивачи јунади остварују на основу захтјева, сачињеног на Обрасцу 1, који се налази у прилогу овог правилника
и чини његов саставни дио, а који подносе Агенцији и уз
који прилажу:
1) спецификацију за товна грла, попуњену на Обрасцу
2, који се налази у прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио, а који се доставља у писаној и електронској
форми на адресу Агенције (Образац 2. је доступан на интернет страници Агенције),
2) рачун/фактуру или откупни блок (лист) о продаји/
откупу, потписан/овјерен од купца и продавца, који садржи број грла, тежину и идентификационе бројеве грла или
серијски број са увјерења о здравственом стању животиња,
3) копију пасоша за јунад, поништеног од надлежног
ветеринарског инспектора са линије клања, са видљивим
подацима датума клања и шифром кланице,
4) копију увјерења о здравственом стању животиња,
5) субјекти који имају властиту производњу јунади и
прераду меса, односно излаз робе из једне у другу производњу подносе изјаву да су грла утовљена на властитој
фарми и књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина јунади у прераду,
6) за извезена грла копију Ц обрасца, копију ветеринарског сертификата и доказ о извозу,
7) извод из банке као доказ о плаћању откупљених количина.
(3) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства
за намјену из овог члана подноси се у року од 30 дана од дана
откупа јунади, а најкасније до 15. новембра 2020. године.
Члан 5.
(1) Право на подстицајна средства за интервентни откуп товних свиња имају откупљивачи који су извршили откуп свиња минималне тежине 110 kg по цијени која није
мања од 2,8 KM/kg.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана
откупљивачи свиња остварују на основу захтјева, сачињеног на Обрасцу 1, који се налази у прилогу овог правилника
и који подносе Агенцији, уз који прилажу:
1) спецификацију за товна грла, попуњену на Обрасцу
2, који се налази у прилогу овог правилника, а који се доставља у писаној и електронској форми на адресу Агенције
(Образац 2. доступан је на интернет страници Агенције),
2) рачун/фактуру или откупни блок (лист) о продаји/
откупу, потписан/овјерен од купца и продавца, који садржи број грла, тежину и идентификационе бројеве грла или
серијски број са увјерења о здравственом стању животиња,
3) копију увјерења о здравственом стању животиња,
поништеног од надлежног ветеринарског инспектора са
линије клања,
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4) субјекти који имају властиту производњу свиња и
прераду меса, односно излаз робе из једне у другу производњу подносе изјаву да су грла утовљена на властитој
фарми и књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина свиња у прераду,
5) за извезена грла копију Ц обрасца, копију ветеринарског сертификата и доказ о извозу,
6) извод из банке као доказ о плаћању откупљених количина.
(3) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства
за намјену из овог члана подноси се у року од 30 дана од дана
откупа свиња, а најкасније до 15. новембра 2020. године.

Република
Српска
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Члан 6.
Након обраде поднесених захтјева директор Агенције доноси рјешење о одобравању средстава у складу са
додијељеним квотама прописаним чланом 3. став 4, а до
износа из члана 2. овог правилника.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-330-2511/20
5. августа 2020. године
Бањалука

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

Образац 1.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs.info@mps.vladars.net
ЈИБ
БПГ
Назив пословног субјекта
Адреса – сједиште
Општина
фиксни
Телефон
мобилни
Датум

2

0

2

0.

ЗАХТЈЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ И ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о остваривању права на подстицајна средства за интервентни откуп тржишних вишкова товних јунади и свиња, исплатите подстицајна средства за:
Предмет подстицаја:
ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП
(Навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев и члан Правилника)

Члан:

Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:
Редни
број

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Број листова

ИЗЈАВА
Као законски заступник пословног субјекта, својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем
да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде приликом њихове контроле испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства ако се утврди да
су наведени подаци или приложени документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.
Потпис подносиоца Захтјева и печат:
М. П.
________________________________

Република
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 2.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs.info@mps.vladars.net
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТОВНА ГРЛА
Напомена: овај образац је обавезно попунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на имејл-адресу: aaprs.info@
mps.vladars.net
Назив откупљивача:
ЈИБ
Овлашћено лице:
Сједиште
Име и презиме

