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ПРИЛОГ 1

Образац
ЗАХТЈЕВ
ЗА ПРИЈАВУ ОБАВЉАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТЕСТИРАЊА НА ПРИСУСТВО SARS-CoV-2
УПОТРЕБОМ БРЗИХ АНТИГЕНСКИХ ТЕСТОВА
1. Основни подаци о подносиоцу Захтјева
Име и презиме / пословно име / назив
Адреса/Сједиште
Контакт телефон
Адреса електронске поште
2. Основни подаци о здравственој установи
Назив здравствене установе
Адреса/Сједиште
Контакт телефон
Контакт адреса електронске поште
Лице за контакт
Матични број правног лица

ЈИБ

3. Основни подаци о брзим антигенским тестовима који се користе за тестирање
Редни
Заштићени назив
бр.
1.
2.
3.
Број Захтјева:
Датум подношења Захтјева:

Генерички назив

467
На основу члана 17. став 13. Закона о подстицајима у
привреди Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 52/19 и 78/20) и члана 43. став 2. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 159.
сједници, одржаној 3.3.2022. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ
ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ДИРЕКТНА УЛАГАЊА

Члан 1.
У Уредби о поступку додјеле подстицаја за директна улагања (“Службени гласник Републике Српске”, број
32/21) у члану 6. у ставу 1. ријечи: “у року од шест мјесеци
од закључивања уговора о додјели подстицаја” замјењују
се ријечима: “до 30. јуна наредне календарске године”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Степен реализације пројектних активности из става 2. овог члана утврђује се на основу извршених плаћања,
односно финансијске реализације дијела пројекта”.
Члан 2.
У члану 10. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Примјена закона којим је уређено девизно пословање обавезна је у случају када се плаћање са добављачем
из иностранства извршава путем уговора о пребијању дуговања и потраживања (уговор о компензацији)”.
У ставу 7. досадашњи Прилог 4. замјењује се новим
Прилогом 4, који чини саставни дио ове уредбе.
У ставу 9. послије ријечи: “пројектом,” додају се ријечи: “као и за нереализоване активности пројекта у току”.
Члан 3.
У члану 11. у ставу 3. у тачки 3) послије ријечи: “позива” додају се запета и нова тачка 4), која гласи:
“4) да укупан износ подстицаја који је привредни
субјект примио од давалаца државне помоћи у текућој и

Произвођач

Носилац потврде

Број рјешења/потврде

Потпис подносиоца Захтјева

двије претходне фискалне године не прелази износ од
390.000 КМ”.
Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Поред услова из ст. 1. до 5. овог члана, привредни
субјект који је био корисник подстицаја у претходним годинама обавезан је да до 15. јуна у години у којој се расписује
јавни позив испуни и сљедеће услове:
1) да у потпуности реализује пројектне активности из
пројеката по основу којих је остварио право на подстицај у
претходним годинама,
2) да Министарству достави извјештај са доказима о
реализацији пројектних активности из тачке 1) овог става”.
Члан 4.
У члану 12. у ставу 1. у тачки 4) послије ријечи: “ове
уредбе” додају се запета и нова тачка 5), која гласи:
“5) изјавом одговорног лица да укупан износ подстицаја који је од давалаца државне помоћи примљен у текућој
и двије претходне фискалне године не прелази износ од
390.000 КМ, која није старија од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив”.
Послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе:
“(6) Образац изјаве из става 1. тачка 3) овог члана налази се у Прилогу 8. ове уредбе и чини њен саставни дио.
(7) Образац изјаве из става 1. тачка 5) овог члана налази
се у Прилогу 9. ове уредбе и чини њен саставни дио”.
Члан 5.
У члану 14. у ставу 3. досадашњи Прилог 5. замјењује
се новим Прилогом 5, који чини саставни дио ове уредбе.
Члан 6.
У члану 18. послије става 6. додају се нови ст. 7. и 8,
који гласе:
“(7) Изузетно од става 2. овог члана, комисија неће
упућивати позив за допуну за образац пријаве из члана 14.
став 3. ове уредбе, као ни за пројекат.
(8) Пријава привредног субјекта која не садржи образац
пријаве из члана 14. став 3. ове уредбе или пројекат одбацује се као непотпуна”.
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Члан 7.
У члану 21. у ставу 2. у тачки 3) број: “10” замјењује се
бројем: “5”.
Послије тачке 3) додаје се нова тачка 4), која гласи:
“4) висина просјечне исплаћене бруто плате (од 0 до 5
бодова),”.
Досадашње т. 4), 5), 6), 7) и 8) постају т. 5), 6), 7), 8) и 9).
Члан 8.
У члану 24. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Бодовањем према критеријуму број запослених
радника привредни субјект може остварити сљедећи број
бодова:
1) од пет до девет радника ........................................ 2 бода,
2) од 10 до 49 радника............................................... 3 бода,
3) од 50 до 249 радника............................................. 4 бода,
4) преко 250 радника ............................................5 бодова”.
Члан 9.
Послије члана 24. додаје се нови члан 24а, који гласи:
“Члан 24а.
(1) Критеријум висина просјечне исплаћене бруто плате подразумијева сабирање бруто плата свих радника привредног субјекта и дијељење добијеног износа са бројем
радника у години која претходи години у којој се расписује
јавни позив.
(2) Министарство по службеној дужности прибавља податак о висини исплаћене бруто плате радника из става 1.
овог члана.
(3) Бодовањем према критеријуму висина просјечне
исплаћене бруто плате привредни субјект може остварити
сљедећи број бодова:
1) до 1.000 КМ ........................................................0 бодова,
2) преко 1.000 КМ до 1.100 КМ ............................... 2 бода,
3) преко 1.100 КМ до 1.400 КМ ............................... 3 бода,
4) преко 1.400 КМ до 1.700 КМ ............................... 4 бода,
5) преко 1.700 КМ ................................................5 бодова”.
Члан 10.
Члан 31. мијења се и гласи:
“(1) Износ подстицаја који се може одобрити појединачном привредном субјекту, без обзира на износ остварених бодова, не може бити већи од износа 30% од оправданих улагања на реализацији пројекта.
(2) Привредном субјекту не може се, без обзира на износ
остварених бодова, одобрити износ подстицаја који је виши
од максимума државне помоћи мале вриједности по једном
привредном субјекту из члана 3. став 2. ове уредбе.
(3) Приликом утврђивања висине износа подстицаја комисија утврђује вриједност бода.
(4) Износ подстицаја по појединачном привредном
субјекту је производ утврђене вриједности бода и оствареног броја бодова према критеријумима из чл. од 22. до 29.
ове уредбе, а у зависности од максималног износа подстицаја који се може одобрити привредном субјекту из ст. 1. и
2. овог члана.
(5) Подстицаји који су расположиви за додјелу у одређеној фискалној години додјељују се привредним субјектима према редослиједу на утврђеној ранг-листи док средства
не буду утрошена према условима и критеријумима из ове
уредбе и у складу са планом утрошка средстава.
(6) Изузетно од става 5. овог члана, ако се планом
утрошка средстава утврди више циљних група којима се
додјељују подстицаји, за сваку циљну групу може се сачинити ранг-листа засебно.
(7) Ако укупно расположива средства за додјелу по јавном позиву нису довољна да сви привредни субјекти остваре право на подстицај, министар доноси појединачна рје-
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шења о одбијању захтјева који нису оцијењени са довољним бројем бодова на ранг-листи за њихово финансирање.
(8) Ако се привредном субјекту не исплати одобрени
подстицај због његовог одустанка од закључења уговора или недостављања банкарске гаранције или из другог
разлога, средства која су била одобрена том привредном
субјекту одобравају се привредним субјектима према редослиједу на ранг-листи, послије посљедњег привредног
субјекта који је остварио право на подстицај.
(9) У случају из става 8. овог члана, подстицај се одобрава у складу са бројем бодова који је остварио привредни
субјект који стиче право на подстицај.
(10) Подстицај из става 9. овог члана одобрава се до
утрошка расположивих средстава”.
Члан 11.
У члану 32. послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4,
који гласе:
“(3) Кориснику подстицаја, уз рјешење из става 2. овог
члана, Министарство доставља и обавјештење о додјели de
minimis помоћи.
(4) Образац обавјештења из става 3. овог члана налази
се у Прилогу 10. ове уредбе и чини њен саставни дио”.
Члан 12.
Члан 33. мијења се и гласи:
“(1) У случају да је подстицај одобрен по основу пројекта у којем је проценат реализације пројектних активности до дана подношења пријаве на јавни позив једнак или
већи од 70% од вриједности оправданих улагања, привредни субјект обавезан је да приликом закључења уговора о
додјели подстицаја достави Министарству бланко потписане и овјерене мјенице са потписаном мјеничном изјавом,
као инструментом обезбјеђења поврата подстицајних средстава у случају неиспуњавања уговорених обавеза и ненамјенског утрошка подстицаја.
(2) Ако је подстицај одобрен за нови пројекат или по
основу пројекта у којем је проценат реализације пројектних активности до дана подношења пријаве на јавни позив
мањи од 70% од вриједности оправданих улагања, привредни субјект обавезан је да у року који се утврди уговором
о додјели подстицаја достави Министарству банкарску гаранцију у износу одобреног подстицаја и са роком важења
одређеним у уговору.
(3) У случају да се након подношења пријаве на јавни
позив, а најкасније три дана од дана закључивања уговора
о додјели подстицаја, реализује најмање 70% вриједности
оправданих улагања пројектних активности, корисник подстицаја може Министарству да поднесе захтјев за закључивање анекса уговора о додјели подстицаја, ради замјене
банкарске гаранције као средства обезбјеђења са мјеницом
и мјеничном изјавом.
(4) Уз захтјев из става 3. овог члана прилажу се и рачуни
и банковни изводи као докази о реализацији најмање 70%
вриједности оправданих улагања пројектних активности.
(5) Министарство разматра достављени захтјев и доказе из ст. 3. и 4. овог члана, те ако се утврди да је захтјев
оправдан, односно да су испуњени прописани услови, са
корисником подстицаја закључује анекс уговора.
(6) У случају новог пројекта, као и пројекта у току, чији
је степен реализације до дана подношења пријаве на јавни
позив мањи од 10%, одобрени подстицај исплаћује се након
што привредни субјект достави Министарству доказ да је
реализовао најмање 10% оправданих улагања.
(7) Корисник подстицаја обавезан је да у року од 30
дана од дана закључивања уговора реализује минимум
оправданих улагања из става 6. овог члана.
(8) Ако се у року из става 7. овог члана не реализује
минимум оправданих улагања прописаних у ставу 6. овог
члана, привредном субјекту се не исплаћује подстицај, а
Министарство изјавом раскида уговор о додјели подстицаја”.
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Члан 13.
Члан 38. мијења се и гласи:
“(1) У случају да корисник подстицаја утврди да није у
могућности реализовати преостале пројектне активности,
односно доставити извјештај у уговореном року, дужан
је да најкасније 15 дана прије истека рока за достављање
извјештаја упути Министарству образложени захтјев и доказе којима потврђује разлоге због којих је спријечен да у
уговореном периоду изврши реализацију пројекта.
(2) Захтјевом из става 1. овог члана корисник подстицаја
може затражити одгађање рока за реализацију пројекта и достављање извјештаја, односно промјену елемената пројекта.
(3) Министарство разматра достављени захтјев из става 1. овог члана и провјерава да ли је кориснику блокиран
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жиро рачун, а ако утврди да је захтјев оправдан и да жиро
рачун није блокиран, са корисником подстицаја закључује
анекс уговора.
(4) У случају да се утврди да нису основани наводи
привредног субјекта у захтјеву из става 1. овог члана, Министарство изјавом раскида уговор о додјели подстицаја и
тражи њихов поврат”.
Члан 14.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-631/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
ПРИЛОГ 4.

Влада Републике Српске
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске
78 000 Бања Лука
Трг Републике Српске 1
Тел.: 051/338-376
Факс: 051/338-847
е-mail: mpp@mpp.vladars.net
www.vladars.net
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОКАЗА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ
Пословно име привредног субјекта
Назив пројекта
Укупна вриједност пројекта (КМ)
пројекат у току реализације
Проценат реализације пројекта
(означити знаком Х проценат завршености
нови пројекат
пројекта до момента пријаве на јавни позив,
односно означити да ли је пројекат у току реализације или је нови пројекат)
Уколико је пројекат у току реализације, потреб- укупан износ досадашњих улано је навести укупан износ досадашњих улагања по пројекту (КМ)
гања по пројекту
ДОКАЗИ О ДОСАДАШЊИМ УЛАГАЊИМА
Рачун
Банковни извод
Редни бр. Активност проНазив
добављача
Износ
Износ
јекта
Број
Датум
Број
Датум
(KM)
(KM)
1.
2.
3.
УКУПНО ДОСАДАШЊА УЛАГАЊА

Овим изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су наведени подаци истинити и то потврђујем потписом.
Мјесто: ____________________
Датум: ____________________
Одговорно лице привредног
субјекта
М.П.
_________________________
(овјерити печатом)
(потпис одговорног лица)
ПРИЛОГ 5.
Влада Републике Српске
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске
78 000 Бања Лука
Трг Републике Српске 1
Тел.: 051/338-376
Факс: 051/338-847
е-mail: mpp@mpp.vladars.net
www.vladars.net
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈА
У Пријави на јавни позив потребно је уписати податке о привредном субјекту:
1. Пословно име привредног субјекта
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2. Адреса сједишта
3. Претежна (основна) дјелатност
Шифра претежне (основне)
(према обавјештењу о разврставању по дјелатностима дјелатности
привредних друштава АПИФ-а, односно изводу о оба- Назив претежне (основне) дјелатности
вљању предузетничке дјелатности)
4. ЈИБ
5. Директор
6. Контакт лице
7. Контакт телефон
8. Факс
9. Е-mail
10. Број жиро рачуна
11. Назив банке, сједиште, филијала
Основни подаци о пројекту – Извод из пројекта
Назив пројекта
Локација пројекта
(уписати мјесто реализације пројекта)
Датум почетка реализације пројекта
Датум завршетка реализације пројекта
Краћи опис пројекта
(кратко навести главне активности по пројекту – шта је урађено и шта се још планира
урадити)
Укупна вриједност пројекта (КМ)
Проценат завршености пројекта
(означити знаком X проценат завршености пројекта до момента пријаве на јавни позив,
односно означити да ли је пројекат у току реализације или је нови пројекат)
Уколико је пројекат у току реализације, потребно је навести укупан износ досадашњих улагања по пројекту, и то:
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пројекат у току реализације
нови пројекат

укупан износ досадашњих
улагања по пројекту (КМ)
степен завршености пројекта (%) до момента пријаве
на јавни позив
Резултати и ефекти спровођења пројекта
повећање броја запослених
(навести резултате и очекиване ефекте спровођења пројекта – квантитативне и квалита- радника
допринос пројекта одржитивне показатеље)
вом развоју
допринос привредном развоју локалне заједнице
производња веће додане
вриједности
производња базирана на
иновацијама
развој домаћег производа
већи степен коришћења
домаћих ресурса
остали резултати и ефекти
(нпр. повећање прихода,
пословни резултат и сл.)
Остварени извоз привредног субјекта (КМ)
у години која претходи
години расписивања јавног
позива
Број запослених радника
уписати број запослених
радника на дан расписивања
јавног позива
уписати број запослених
радника на посљедњи дан
године која претходи години
расписивања јавног позива
Степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој територији се реализује средње развијена ЈЛС
пројекат
неразвијена или изразито
неразвијена ЈЛС
(означити знаком X развијеност ЈЛС)
Напомена
Подаци из Пријаве користиће се као елементи уговора.
У прилогу достављам сљедећу документацију
(заокружити број испред документа који се доставља у зависности од правне форме подносиоца Пријаве):
1. извод о упису у судски регистар или регистар предузетника који није старији од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив,
оригинал или копија овјерена од надлежног органа јединице локалне самоуправе или нотара;
2. акт надлежног окружног привредног суда да није поднесен приједлог за отварање поступка реструктурирања или стечајног или ликвидационог поступка који није старији од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив, оригинал или копија овјерена од надлежног
органа јединице локалне самоуправе или нотара (напомена: наведени акт достављају само привредна друштва);
3. изјаву одговорног лица да пројекат са којим учествује у поступку додјеле средстава за директна улагања није већ подржан из буџета
Републике Српске или јединице локалне самоуправе;
4. изјаву одговорног лица да укупан износ подстицаја који је од давалаца државне помоћи примљен у текућој и двије претходне фискалне године не прелази износ од 390.000 КМ која није старија од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив;
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5. копије биланса успјеха и биланса стања по завршном рачуну за годину која претходи години расписивања јавног позива, запримљене код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, односно годишње пореске пријаве за порез на доходак са прилозима
образаца 1004, 1005 и 1006 за предузетнике који не израђују финансијске извјештаје;
6. испуњен, потписан и печатом овјерен Образац за оцјену еколошког и социјалног ризика;
7. пројекат за остваривање права на средства који садржи све обавезне елементе наведене у Оквирној методологији израде пројекта,
у писаном облику и електронској форми;
8. доказе о реализацији пројектних активности, односно улагања по пројекту за период од почетка календарске године у којој се
расписује јавни позив, а што подразумијева сљедеће:
- за реализоване активности пројеката достављају се уговори и/или рачуни о набавци производа или услуга са припадајућим банковним изводима,
- за нереализоване активности пројекта који је у току, као и за нови пројекат, достављају се предуговор или уговор о набавци производа или услуга или рачун или предрачун који је потписао добављач;
9. спецификацију доказа о реализацији пројектних активности, урађену на прописаном обрасцу, који се налази у Прилогу 4. Уредбе,
у штампаној форми и на CD-u или другом преносиоцу дигиталних података;
10. за привредне субјекте који остварују извоз преко посредника или заједнички са другим лицима – спецификација извоза, која се
налази на прописаном обрасцу у Прилогу 6. Уредбе;
11. осталу пратећу документација:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ .
Наведену документацију потребно је уредно сложити по редним бројевима како је назначено.
Овим изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су наведени подаци истинити и то потврђујем потписом.
Мјесто: ____________________
Датум: ____________________
Одговорно лице привредног
субјекта
М.П.
_________________________
(овјерити печатом)
(потпис одговорног лица)
ПРИЛОГ 8.
МЕМОРАНДУМ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
ИЗЈАВА
________________________________, одговорно лице у привредном субјекту ____________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да пројекат са којим учествујем у поступку додјеле подстицаја није већ подржан из буџета Републике
Српске и јединице локалне самоуправе.
Мјесто и датум:
__________________

М. П.

Подносилац Изјаве:
__________________________________
(потпис особе овлашћене за заступање)

ПРИЛОГ 9.
ИЗЈАВА
о примљеним de minimis помоћима и другим државним помоћима
На основу члана 13. Уредбе о условима и поступку за додјелу помоћи мале вриједности – de minimis помоћ (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/20) и члана 12. став 1. тачка 5) Уредбе о поступку додјеле подстицаја за директна улагања (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 32/21 и ___/22):
Пословно име привредног субјекта
Адреса сједишта
ЈИБ
Изјављујем да привредни субјект _______________ којег представљам, и привредни субјекти са којима смо повезани на начин прописан
у члану 4. Уредбе о условима и поступку за додјелу помоћи мале вриједности – de minimis помоћ у периоду од три фискалне године¹
(ставити X на одговарајуће мјесто):
□ Није/нису примио/ли de minimis помоћ или другу државну помоћ
□ Примио/ли је/су de minimis помоћ или другу државну помоћ
Ако је одговор позитиван, обавезно испунити сљедећу табелу.
У ______ години (текућа
година – 2)

Назив даваоца помоћи

1.
2.
3.

Правни основ за
додјелу помоћи

Намјена/циљ
(оправдани трошкови) за коју је помоћ
одобрена²

Категорија/облик
(државна помоћ
регионална, хоризонтална, вертикална, de minimis
помоћ)

Износ државне помоћи /
de minimis
помоћи

Датум
додјеле
помоћи

14.3.2022.
У ______ години (текућа
година – 1)

У ______ години (текућа
година)
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Назив даваоца помоћи

1.
2.
3.
Назив даваоца помоћи

Правни основ за
додјелу помоћи

Правни основ за
додјелу помоћи

Намјена/циљ
(оправдани трошкови) за коју је помоћ
одобрена

Намјена/циљ
(оправдани трошкови) за коју је помоћ
одобрена

22

Категорија/облик
(државна помоћ
регионална, хоризонтална, вертикална, de minimis
помоћ)

Категорија/облик
(државна помоћ
регионална, хоризонтална, вертикална, de minimis
помоћ)
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Износ државне помоћи /
de minimis
помоћи

Датум
додјеле
помоћи

Износ државне помоћи /
de minimis
помоћи

Датум
додјеле
помоћи

1.
2.
3.
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци које сам уписао/ла у овој изјави потпуни и истинити.
Мјесто и датум:

М. П.

Подносилац Изјаве:
________________________________
(потпис особе овлашћене за заступање)

¹ Текућа фискална година и двије претходне године.
² Уколико је помоћ одобрена за више различитих циљева (оправданих трошкова), навести износе за сваки циљ посебно.
ПРИЛОГ 10.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о додијељеној de minimis помоћи
На основу члана 12. Уредбе о условима и поступку за додјелу помоћи мале вриједности – de minimis (“Службени гласник Републике
Српске”, број 111/20) и члана 32. став 3. Уредбе о поступку додјеле подстицаја за директна улагања (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 32/21 и ___/22):
1. подаци о даваоцу de minimis помоћи:
Назив
Адреса сједишта
ЈИБ
Одговорна особа
2. подаци о примаоцу de minimis помоћи:
Пословно име
Сједиште
ЈИБ
3. подаци о de minimis помоћи:
Назив правног основа за додјелу
(одлука, програм и сл.)
Додјељује ли се помоћ као индивидуална или путем програма (шеме)
Намјена/циљ додјеле помоћи
Инструмент додјеле
Датум додјеле
4. укупни износ помоћи изражен у бесповратним новчаним средствима или бруто новчаној противвриједности помоћи у периоду од три
фискалне године:
Укупни износ
Метода обрачунавања и примијењена референтна/дисконтна
каматна стопа
5. потврђује се да de minimis помоћ није додијељена:
Ставити ознаку X
за потврду
У сектору рибарства и аквакултуре
У сектору пољопривреде
За дјелатност директно усмјерену извозу
За условљавање употребе домаћих производа умјесто увезених

10
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За набавку возила за друмски превоз терета привредним субјектима који обављају друмски превоз терета
за најам или накнаду
6. остале релевантне информације:

ОДГОВОРНА ОСОБА
даваоца de minimis помоћи
___________________________________
(потпис овлашћене особе даваоца помоћи)

М. П.
Мјесто и датум:
________________
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ОД Л У КУ

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 121/21), а у вези са чланом 45. Правилника
о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за
развој пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 4/22), Влада Републике Српске, на 159.
сједници, одржаној 3.3.2022. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства у износу од 100.000,00 КМ
АД “Град” Бијељина, Милоша Црњанског бр. 38, 76 300
Бијељина, на име остваривање права на подстицајна средства за унапређење експериментално-едукативних и развојних центара у пољопривреди.
II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се са позиције 414100 - субвенције за подстицај развоја пољопривреде и села у оквиру Агенције за аграрна плаћања (организациони код 1552) преносом средстава на жиро рачун АД
“Град” Бијељина, број: 5540010000001536 код Наше банке
Бијељина, ЈИБ 4400444000000.
III
Обавезује се АД “Град” Бијељина, као корисник средстава, да достави извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава, документован копијама рачуна и
доказима о уплати, у складу са чланом 45. Правилника о
условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj 4/22).
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Агенција за
аграрна плаћања и Министарство финансија.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-647/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета за
2022. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број
121/21), Влада Републике Српске, на 159. сједници, одржаној 3.3.2022. године, д о н о с и

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава у оквиру
ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске (организациони код 1369) за период 1.1 - 31.3.2022. године у укупном
износу од 50.000,00 КМ, на позицији:
- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме у
износу од 50.000,00 КМ.
II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке биће утрошена
за набавку моторног возила.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-646/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07,
109/12 и 44/16), а у вези са чланом 8. тачка 4) Закона о мирном рјешавању радних спорова (“Службени гласник Републике Српске”, број 91/16), и члана 16. тачка б) Статута
Јавне установе Агенција за мирно рјешaвање радних спорова, Влада Републике Српске, на 159. сједници, одржаној
3.3.2022. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈУ АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО
РЈЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА ЗА 2022. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план
Јавне установе Агенција за мирно рјешaвање радних спорова за 2022. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-643/22
3. марта 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

