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(3) Управни одбор Савеза доноси одлуку, којом уређује
начин рада QSL бироа.
Члан 18.
(1) Аматерске фреквенције користе се искључиво за радио-аматерске активности, и то за:
1) испитивање простирања таласа,
2) испитивање нових врста комуникација,
3) испитивање антена и пратећих уређаја,
4) организовање и учешће на такмичењу,
5) провјеру спремности у раду радио-аматера у ванредним ситуацијама (Радио-мрежа за опасност - РМЗО),
6) размјену искустава из технике, теорије и праксе.
(2) Савез има своју службу за контролу аматерских радио-комуникација, чији је циљ заштита фреквенцијских
опсега додијељених на коришћење аматерској служби и
која сарађује са надлежним институцијама.
Члан 19.
(1) Захтјев за издавање сагласности на коришћење комуникације на аматерским фреквенцијама које нису у вези
са радио-аматеризмом, а у којој учествују радио-аматери,
подноси се Савезу 20 дана прије планираног коришћења
наведених комуникација.
(2) У захтјеву из става 1. овог правилника потребно је
навести сљедеће:
1) врсту активности (кратак опис),
2) вријеме активности,
3) подручје на ком се активност обавља,
4) фреквенције на којим ће се радити.
(3) Сагласност на коришћење комуникације на аматерским фреквенцијама даје Управни одбор Савеза.
Члан 20.
Савез је дужан да врши координацију радио-аматерских активности, међународно представљање, координацију и друга заступања радио-аматера Републике Српске.
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.05/343-1940/19
12. новембрa 2019. године
Бањалука

Министар,
Неђо Трнинић, с.р.
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Hа 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), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА
И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА
ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 18/19, 35/19, 51/19, 74/19
и 87/19) у члану 34. у ставу 2. у тачки 1. ријечи: “и доказ о
наплати за предате количине” бришу се.
Члан 2.
У члану 40а. у ставу 5. ријечи: “31. маја” замјењују се
ријечима: “30. новембра”.
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Члан 3.
Послије члана 67. додаје се нови члан 67а, који гласи:
“Члан 67а.
(1) Право на подстицајна средства за интервентни откуп
утовљене јунади имају откупљивачи јунади са сједиштем у
Републици, који су се пријавили на Позив за изражавање
интереса за интервентни откуп тржишних вишкова јунади Министарства и који су извршили интервентни откуп
јунади минималне масе 550 kg од домаћих узгајивача по
минималној цијени од 3,90 КМ по килограму живе мјере, у
периоду од 20. октобра до 31. јануара 2020. године.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана
откупљивачи остварују за јунад откупљену од регистрованих
пољопривредних произвођача који су пријавили тов јунади
Агенцији, а према спецификацији која се јавно објављује на интернет страници Министарства и која садржи имена пољопривредних произвођача и број јунади за интервентни откуп.
(3) Подстицајна средства утврђују се након обраде свих
приспјелих захтјева, у складу са износом који је утврђен
Планом коришћења средстава за 2020. годину, на основу
одобрених јединица мјере (килограма) у износу од:
1) 0,30 КМ по килограму живе мјере за извезена жива грла и
2) 0,70 КМ по килограму живе мјере за грла откупљена
за клање или прераду и додатних 0,10 KM по килограму
меса задње четвртине трупа које се замрзава.
(4) Количине откупљене јунади за које откупљивачи
могу остварити право на подстицајна средства из става 1.
овог члана не могу бити веће од откупних квота, утврђених
на основу пријаве на Позив за изражавање интереса за интервентни откуп тржишних вишкова јунади, које се јавно
објављују на интернет страници Министарства.
(5) Откупљивачи су дужни да интервентни откуп врше
у периоду откупа из става 1. овог члана, обезбјеђујући пропорционалност у реализацији додијељених квота и протокa
тог времена.
(6) Министарство може извршити прерасподјелу додијељених откупних квота на остале откупљиваче уколико
утврди да откупљивач не врши откуп на начин прописан
ставом 5. овог члана, што се јавно објављује на интернет
страници Министарства.
(7) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана откупљивачи јунади остварују на основу захтјева који
подносе Агенцији, уз који прилажу:
1) спецификацију за товна грла попуњену на Обрасцу
37, који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио, а који се доставља у писаној и електронској
форми на електронску адресу Агенције (Образац је доступан на интернет страници Агенције),
2) копије пасоша за јунад,
3) извод из банке као доказ о плаћању откупљених количина,
4) изјаву да су јунад утовљена на сопственој фарми и
књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина јунади у прераду за субјекте који имају
властиту производњу јунади и прераду меса, односно излаз
робе из једне у другу производњу,
5) за извезена грла копију Ц обрасца, копију ветеринарског сертификата и доказ о извозу,
6) за грла откупљена за клање или прераду копију увјерења о здравственом стању животиња, као и потврду од
ветеринарског инспектора о количинама меса задње четвртине трупа упућеног на замрзавање.
(8) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства
за намјену из овог члана подноси се у року од 45 дана од дана
продаје јунади, а најкасније до 28. фебруара 2020. године.”.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-330-3451/19
14. новембра 2019. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТОВНА ГРЛА

Редни број

Телефон:

Е-mail:

Сједиште:

ЈМБ/ЈИБ:

М. П.

Јединична цијена КМ/kg

Овлашћено лице:

Потпис подносиоца захтјева:

Образац 37.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

УКУПНО:

Број ушне маркице грла

Тежина грла

Телефон:

Име и презиме / назив произвођача:

ЈМБ:

Е-mail:

Презиме и име:

Телефон:

Сједиште:

ЈИБ:

Назив откупљивача:

Датум откупа

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Напомена: oвај образац обавезно попунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на е-mail адресу: aaprs.info@mps.vladars.net.

Република
Српска
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