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РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР “СУНЦЕ”
ПРИЈЕДОР

1. Доц. др Слађани Радаковић престаје дужност вршиоца дужности директора Јавне установе Центар “Сунце”
Приједор због истека периода на који је именована.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2098/20
6. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12
и 44/16) и члана 130. став 2. Закона о средњем образовању
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број
41/18), Влада Републике Српске, на 83. сједници, одржаној
6.8.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ЦЕНТАР “СУНЦЕ” ПРИЈЕДОР

1. Доц. др Слађанa Радаковић именује се за директора
Јавне установе Центар “Сунце” Приједор на мандатни период од четири године.
2. Именована обавља послове заступања и представљања Јавне установе Центар “Сунце” Приједор у правном
промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2095/20
6. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1601
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
произведеног поврћа, број: 04/1-012-2-2090/20, од 6. августа 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 ПОВРЋА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за остваривање права на подстицајна средства за интервентни откуп
поврћа, поступак за њихово остваривање, висина и начин
исплате подстицајних средстава и потребна документација
и обрасци.
Члан 2.
Средства за откуп тржишних вишкова произведеног
поврћа обезбјеђују се из Компензационог фонда Републике
Српске у износу до 2.000.000 КМ.
Члан 3.
(1) Право на подстицајна средства за интервентни откуп поврћа имају:
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1) регистровани прерађивачи поврћа (у даљем тексту:
прерађивачи) са сједиштем у Републици Српској, који су
се пријавили на Позив за изражавање интереса за интервентни откуп додатних количина поврћа и који су откупили
додатне количине поврћа за прераду од пољопривредних
произвођача из Републике Српске у периоду од 10. августа
до 30. новембра 2020. године,
2) правна лица која су регистрована за откуп и извоз
поврћа (у даљем тексту: откупљивачи) са сједиштем у
Републици Српској, који су се пријавили на Позив за
изражавање интереса за интервентни откуп и извоз
поврћа и који су откупили поврће од пољопривредних
произвођача из Републике Српске и извезли из Босне и
Херцеговине у периоду од 10. августа до 30. новембра
2020. године.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана прерађивачи и откупљивачи остварују за откуп поврћа
од пољопривредних произвођача који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и који су пријавили
производњу поврћа као начин коришћења регистрованог
пољопривредног земљишта у 2020. години.
(3) Подстицајна средства за интервентни откуп поврћа
на основу одобрених јединица мјере (килограма) износе
0,10 КМ/kg.
(4) Количине поврћа за које прерађивачи и 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 додатних количина поврћа и
на Позив за изражавање интереса за интервентни откуп и
извоз поврћа.
(5) Прерађивачи и откупљивачи дужни су да интервентни откуп поврћа врше у периоду откупа из става 1. т. 1) и 2)
овог члана, обезбјеђујући пропорционалност у реализацији
додијељених квота и протокa тог времена.
(6) Министарство може извршити прерасподјелу додијељених откупних квота на остале прерађиваче и откупљиваче ако утврди да прерађивач или откупљивач не
врши откуп на начин прописан ставом 5. овог члана.
Члан 4.
(1) Право на подстицајна средства за интервентни откуп поврћа у складу са додијељеним откупним квотама
прерађивачи и откупљивачи остварују на основу захтјева,
сачињеног на Обрасцу 1, који се налази у прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, а који подносе Агенцији за аграрна плаћања (у даљем тексту: Агенција) и уз
који прилажу план интервентног откупа са количинама поврћа и динамиком откупа по мјесецима, сачињен на Обрасцу 2. из прилога овог правилника.
(2) Прерађивач и откупљивач дужни су мјесечно достављати извјештај о реализацији плана откупа из става 1.
овог члана.
(3) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за интервентни откуп поврћа подноси се најкасније до
31. августа 2020. године.
Члан 5.
(1) Подстицајна средства за интервентни откуп поврћа
исплаћују се у два дијела, и то први дио у износу до 50%
подстицајних средстава у односу на додијељене откупне
квоте.
(2) Преостали износ подстицајних средстава до висине
реализованог откупа и додијељених откупних квота исплаћује се након реализације откупа, а на основу захтјева, сачињеног на Обрасцу 1. из прилога овог правилника, који се
доставља Агенцији и уз који се прилажу:
1) рачун/фактура или откупни блок (лист) о продаји/откупу, потписан/овјерен од купца и продавца, који садржи
врсту и количину поврћа,
2) доказ о плаћању откупљених количина произведеног
поврћа (извод из банке или налог благајни за исплату, пот-
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писан од пољопривредног произвођача и прерађивача или
откупљивача),
3) спецификација откупљених количина поврћа на
Обрасцу 3, 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 3. доступан је на интернет страници Агенције),
4) за извезено поврће копија извозне царинске декларације и фитосанитарног цертификата.
(3) Захтјев из става 2. овог члана подноси се најкасније
до 15. децембра 2020. године.
Члан 6.
Директор Агенције рјешењем одобрава исплату средстава за интервентни откуп поврћа у складу са додијељеним квотама прописаним чланом 3. став 3, а до износа из
члана 2. овог правилника.

Република
Српска
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Члан 7.
Прерађивачи и откупљивачи дужни су да врате подстицајна средства остварена у складу са чланом 5. став 1. овог
правилника за количине поврћа за које нису доставили доказ о извршеном откупу.
Члан 8.
Надзор над спровођењем овог правилника врше Министарство, Републичка управа за инспекцијске послове и
инспекције јединице локалне самоуправе.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-330-2592/20
12. августа 2020. године
Министар,
Бањалука
Др Борис Пашалић, с.р.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

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 ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП
ПОВРЋА
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о остваривању права на подстицајна средства за интервентни откуп поврћа,
исплатите подстицајна средства за:
□ авансно плаћање,
□ исплату преосталог дијела.
* Обиљежити за који дио подстицаја се подноси овај захтјев.
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 уколико се
утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити или да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.

М. П.
Република
Српска

Потпис подносиоца Захтјева и печат:
_______________________________

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
ПЛАН ИНТЕРВЕНТНОГ ОТКУПА
Напомена: овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на имејл-адресу: aaprs.info@
mps.vladars.net.
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Назив прерађивача:
ЈИБ

Овлашћено лице:

Сједиште

Име и презиме

Е-mail

ЈМБ

Телефон

Телефон

Редни
бр.

Динамика откупа (процентуално по мјесецима)

Количина поврћа (kg)

Август

Септембар

Октобар

1.
2.
3.
4.
5.
Укупно:
Датум:

2020. године

М. П.

Потпис:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република
Српска

Образац 3.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs.info@mps.vladars.net
СПЕЦИФИКАЦИЈА ОТКУПЉЕНИХ КОЛИЧИНА ПОВРЋА
Напомена: овај образац је обавезно испунити ћирилицом и доставити у електронској и писаној форми на имејл-адресу: aaprs.info@
mps.vladars.net.
Назив прерађивача:
ЈИБ
Сједиште
Е-mail
Телефон

Редни
бр.

ЈИБ/ЈМБ

Овлашћено лице:
Име и презиме
ЈМБ
Телефон

Презиме и име
произвођача

Адреса

Општина

Врста откупљених
производа

Количина
Површина
усјева/засада откупљених
производа
(ha)
(kg)

Цијена
(КМ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Укупно:
Датум: 2020. године

М. П.

Потпис:

Вриједност
(КМ)

