РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338-549, факс: 051/338-422,
Web adresa: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/agencije/aap/Pages/default.aspx,
E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net
На основу члана 2. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за
капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2018. години ( ,,Службени гласник
Републике Српске" брoj: 34/18 ), расписује се
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Предмет јавног позива
Члан 1.
У складу са чланом 2. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за
капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2018. години ( ,,Службени гласник
Републике Српске" брoj: 34/18), у даљем тексту: Правилник, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Агенција за аграрна плаћања ( у даљем тексту: Агенција), расписује
јавни позив за подношење захтјева за додјелу новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у
пољопривредној производњи у 2018. години (у даљем тексту: јавни позив).
Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања и обавезно садржи: предмет јавног
позива, лица која могу бити учесници јавног позива, услове које је корисник средстава обавезан
испунити, висину средстава која се додјељују, потребну документацију, рок за достављање пријава,
поступак за додјелу средстава и обавезе корисника након добијања средстава
Лица која имају право на новчане подстицаје
Члан 2.
(1) Право на новчане подстицаје за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у
2018. години имају физичка и правна лица (у даљем тексту: корисник подстицаја) са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској, који обављају пољопривредну производњу на територији Републике и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ)
као комерцијална или као некомерцијална газдинства, као и други субјекти у складу са чланом 26.
Закона о пољопривреди, који су уписани у Регистар корисника подстицајних средстава.
(2) Право на подстицајна средства у складу са овим јавним позивом немају корисници
подстицаја који имају пасиван статус у складу са чланом 17. Уредбе о упису у регистар
пољопривредних газдинстава и регистар корисника подстицајних средстава („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16).
Капиталне инвестиције за којe се могу одобрити новчани подстицаји
Члан 3.
Право на новчане подстицаје за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи
корисници подстицаја остварују за:

1) инвестиције у сточарску производњу (системи за затворену линијску мужу, покретна
измузишта, линије за храњење и појење и системи за изђубравање),
2) инвестиције у биљној производњи (изградња пластеника, подизање вишегодишњих засада, постављање противградних мрежа),
3) инвестиције у прераду и складиштење пољопривредних производа (набавка
технолошке опреме, укључујући и расхладну опрему за хладњаче, сушаре и опрему за прераду,
сортирање и паковање и изградња складишта),
4) инвестиције у пољопривредну механизацију (набавка погонских машина и прикључне
механизације).
Висина новчаних подстицаја за капиталне инвестиције
Члан 4.
(1) Резервација средстава за подршку из члана 3. овог јавног позива остварује се прије
инвестирања, а на основу:
1) поднесене пријаве на јавни позив,
2) достављеног захтјева, сачињеног на Обрасцу 1. који се налази у прилогу Правилника и
чини његов саставни дио,
3) докуметације прописане Правилником и овим јавним позивом.
(2) Исплата новчаних средстава подстицаја из члана 3. овог јавног позива остварују се на
основу захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. који се налази у прилогу Правилника и чини
његов саставни дио, а након инвестирања и комисијског прегледа на терену.
(3) Новчана средства подстицаја из члана 3. овог јавног позива одобравају се у износу од
30% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције за комерцијална пољопривредна
газдинства, односно у износу од 15% за некомерцијална породична пољопривредна газдинства.
(4) Износ подстицајних средстава из става 3. овог члана увећава се за комерцијална
породична пољопривредна газдинства за додатних 5% за носиоце старости до 40 година, или за
жене које су носиоци пољопривредних газдинстава.
Неприхватљиви трошкови
Члан 5.
Трошкови настали на основу инвестиционих улагања који нису прихватљиви као основ за
обрачун средстава за набавку су:
1) куповина грађевинског земљишта и постојећих зграда и објеката,
2) набавка кориштене опреме, грађевинског материјала и пољопривредне механизације,
3) реконструкција и адаптација постојеће опреме,
4) трошкови пословања особља, укључујући трошкове одржавања и кирије,
5) банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови,
6) трошкови конверзије, трошкови курсних разлика и накнада,
7) трошкови послова јавне управе (трошкови општеуправних послова, трошкови
изнајмљивања опреме, машина и простора, плате запослених на пословима управљања, извођења,
праћења и надзора),
8) трошкови за исплату услуга архитеката, инжењера и савјетника, израде студија
изводљивости и економске оправданости, трошкови набавке патената и лиценци за припрему,
9) трошкови уређења парцела насталих прије припремних грађевинских радова на изградњи
објекта (уклањање стабала, шибља, пањева и сл.),
10) плаћање у натури и компензација,
11) издаци приликом инвестиција који су настали због комуналних накнада и доприноса,
12) набавке извршене лизингом и
13) набавке извршене на основу донација и поклона.

Потребна документација уз пријаву на јавни позив
Члан 6.
(1) Документација која се сматра доказом о инвестираним средствима је:
1) уговор о извођењу радова са привременом или окончаном ситуацијом са
спецификацијом извршених радова и доказ о уплати путем жиро рачуна како за пословне субјекте
тако и за физичка лица, или
2) потписана и овјерена велепродајна фактура на којој је назначено име подносиоца
захтјева уз назначен ЈИБ за пословне субјекте и доказ о уплати путем жиро рачуна како за пословне
субјекте тако и за физичка лица, или
3) малопродајни фискални рачун, уз потписану и овјерену фактуру која гласи на име
подносиоца захтјева, тако да се фактура односи само на један фискални рачун, уз назначен ЈИБ за
пословне субјекте и доказ о уплати у складу са обавезним пословањем путем жиро рачуна, а за
физичка лица – доказ о уплати на жиро рачун добављача за све рачуне од 30.000 КМ и веће.
(2) За набавке, односно услуге извршене од добављача, односно извођача ван подручја
Републике Српске на коме није извршена фискализација (Брчко Дистрикт БиХ) и за набавке
извршене у иностранству, уз доказе о инвестираним средствима из става 1. овог члана, корисник
подстицаја доставља и доказ о уплати на жиро рачун добављача, односно извођача.
(3) Као предмет обрачуна новчаних подстицаја не узима се у обзир ставка на рачунима која
није предмет подстицаја.
(4) За набављена средства и опрему у иностранству, уз документацију из ст. 1. и 2. овог члана
прилаже се пратећа царинска документација и SWIFT, као доказ о изршеној уплати.
(5) Право на остваривање подстицаја по овом јавном позиву имају корисници подстицаја
који су улагања извршили од 1. априла 2018. године, осим за улагања која су инвестирана у
подизање воћних засада која су извршена од 1. јула 2017. године па до истека јавног позива из члана
1. овог јавног позива (обрачунски период).
Подстицајна средства за набавку нове пољопривредне механизације
Члан 7.
(1) Подстицајна средства за набавку нове пољопривредне механизације (погонске машине)
одобравају се корисницима подстицаја који у обрачунском периоду изврше улагања у сљедеће
врсте механизације:
1) трактор преко 86,10 kW,
2) трактор од 55,10 kW до 86 kW,
3) трактор од 22 kW до 55 kW,
4) тракторски прикључци: ролобалер, увијач за ролобалер, силомикс приколица, цистерна
за осоку и самоутоварна приколица за сијено, приколице за трактор (једноосовинске, двоосовинске
приколице и приколице за стајњак), преса за сијено, плуг, тањирача, дрљача, ротациона дрљача,
сјетвоспремач, пнеуматска сијачица или сијачица за стрна жита, расипач минералног ђубрива,
ротациона косачица, тракторска прскалица, малчер, атомизер и подривач.
(2) Корисник подстицаја може остварити право на подстицајна средства за куповину највише
једног трактора и једног тракторског прикључка у току обрачунског периода или два тракторска
прикључка у току обрачунског периода ако је власник или закупац пољопривредног земљишта од
најмање два хектара уписана у РПГ.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизације
остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилаже:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио,
2) предрачуни или рачуни за набавку механизације из става 1. овог члана,
3) изјава добављача, сачињена на Oбрасцу 4. који се налази у Прилогу Правилника и чини
његов саставни дио, којом гарантује да може извршити испоруку предмета инвестиције из
предрачуна у року од 120 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица
са подносиоцем захтјева.

(4) Право на исплату подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизације из
става 1. овог члана остварују корисници који су остварили право на резервацију подстицајних
средстава, а на основу поднесеног захтјева за исплату, уз који прилажу:
1) рачуне у складу са чланом 6. овог јавног позива,
2) овјерену копију саобраћајне дозволе за пољопривредне машине које подлијежу
регистрацији,
3) овјерену изјаву корисника подстицаја, сачињену на Обрасцу 3. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио, да пољопривредну машину неће отуђити у периоду од три
године.
(5) Износ подстицајних средстава за пољопривредну механизацију произведену у
Републици Српској, увећава се за додатних 10%.
(6) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана исплаћују се у складу са чланом 4.
овог јавног позива и не могу бити већа од:
1) 30.000 КМ за улагања из става 1. тачке 1) овог члана,
2) 20.000 КМ за улагања из става 1. тачке 2) овог члана,
3) 10.000 КМ за улагања из става 1. т. 3) и 4) овог члана.
Подстицајна средства за набавку опреме у сточарској производњи
Члан 8.
(1) Подстицајна средства за набавку опреме у сточарској производњи одобравају се
корисницима подстицаја који се баве сточарском производњом и који у обрачунском периоду
изврше улагања у набавку:
1) система за затворену линијску мужу,
2) покретних измузишта,
3) линија за храњење и појење,
4) система за изђубравање.
(2) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана остварује
се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилаже:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио,
2) предрачуни или рачуни за набавку опреме из става 1. овог члана,
3) изјава добављача, сачињена на Oбрасцу 4. који се налази у Прилогу Правилника и чини
његов саставни дио, којом гарантује да може извршити испоруку предмета инвестиције из
предрачуна у року од 120 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица
са подносиоцем захтјева.
(3) Право на исплату подстицајних средстава из става 1. овог члана остварују корисници који
су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу поднесеног захтјева за
исплату, уз који прилажу сљедећу документацију:
1) рачуне у складу са чланом 6. овог јавног позива као доказ о инвестираним средствима,
2) овјерену изјаву корисника подстицаја, сачињену на Обрасцу 3. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио, којом гарантује да уређај или опрему неће отуђити у
периоду од најмање три године.
(4) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана утврђују се у складу са чланом 4.
овог јавног позива и не могу бити већа од:
1) 80.000 КМ по кориснику за улагања из става 1. тачке 1) овог члана,
2) 30.000 КM по кориснику за улагања из става 1. тачке 2) овог члана,
3) 10.000 КM по кориснику за улагања из става 1. т. 3) и 4) овог члана.
Подстицајна средства за инвестиције у изградњу пластеника и набавку опреме
Члан 9.
(1) Подстицајна средства за инвестиције у изградњу пластеника и набавку опреме
одобравају се корисницима подстицаја који се баве пољопривредном производњом и који у
обрачунском периоду изврше улагања у:

1) изградњу пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу, са најмањом
укупном корисном површином од 300 m2, уписане као начин кориштења пољопривредног
земљишта у РПГ-у у износу од минимално 3.000 КМ,
2) изградњу нових професионалних пластеника, изграђених од алуминијумских или
поцинчаних профила, са аутоматском контролом климатских параметара и осталом опремом
високог степена аутоматизације, са најмањом укупном корисном површином од 500 m2, у износу од
минимално 10.000 КМ.
(2) Опрема за пластеничку производњу из става 1. овог члана која је предмет подстицаја је:
систем гријања и вентилације, мреже за засјењивање, УВ фолије и агротекстил.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана остварује
се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилаже:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио,
2) предрачуни или рачуни за изгадњу пластеника и набавку опреме за пластеничку
производњу.
(4) Право на исплату подстицајних средстава остварују корисници који су остварили право
на резервацију подстицајних средстава, а на основу поднесеног захтјева за исплату, уз који се
прилажу:
1) рачуни у складу са чланом 6. овог јавног позива, као доказ о инвестираним средствима,
2) за улагања из става 1. тачка 2) овог члана – овјерена изјава корисника, сачињена на
Обрасцу 3. који се налази у Прилогу Правилника и чини његов саставни дио, којом гарантује да
изграђени професионални пластеник неће отуђити у периоду од најмање три године.
(5) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана утврђују се у складу са чланом 4.
овог јавног позива и не могу бити већа од:
1) 3.000 КМ по минималној укупној корисној површини и 15.000 КМ по кориснику за
пластенике из става 1. тачка 1) овог члана,
2) 8.000 КМ по минималној укупној корисној површини и 25.000 КМ по кориснику за
професионалне пластенике из става 1. тачка 2) овог члана.
Подстицајна средства за подизање вишегодишњих производних засада јабучастог, коштичавог,
језграстог и јагодастог воћа
Члан 10.
(1) Подстицајна средства за подизање вишегодишњих производних засада јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа (малина, купина, боровница, аронија и јагода), подизање винограда и маслиника, одобравају се корисницима подстицаја који се баве пољопривредном
производњом и који изврше улагања за наведену намјену у обрачунском периоду.
(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисници подстицаја остварују ако подижу
засаде јабучастог, коштичавог и језграстог воћа минималне површине 1 ha, осим за регион Херцеговине, гдје је минимална површина 0,5 ha по воћној врсти појединачно, са одговарајућим бројем
садница по хектару:
1) за јабучасте воћке најмање 1.500 садница по хектару,
2) за коштичаве воћке најмање 1.000 садница по хектару,
3) за љешник најмање 400 садница по хектару,
4) за орах најмање 100 садница по хектару,
5) за смокву најмање 300 садница по хектару.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисници остварују ако подижу засаде
јагодастог воћа минималне површине 0,1 ha по воћној врсти појединачно, са одговарајућим бројем
садница по хектару:
1) за малину најмање 10.000 садница по хектару,
2) за купину најмање 2.000 садница по хектару,
3) за боровницу и аронију најмање 2.000 садница по хектару,
4) за јагоду најмање 34.000 садница по хектару.
(4) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисници подстицаја остварују ако подижу
засаде винограда и маслиника минималне површине 0,3 ha, са најмање 3.000 лозних калемова по
хектару, а за маслине најмање 200 садница по хектару.

(5) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана остварује
се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилаже:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио,
2) предрачуни или рачуни за набавку из става 1. овог члана,
3) план подизања и одржавања воћњака, сачињен на Обрасцу 5. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио.
(6) Право на исплату подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана остварују
корисници који су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу поднесеног
захтјева за исплату подстицајних средстава, уз који се прилажу:
1) рачуни у складу са чланом 6. овог јавног позива као доказ о набавци материјала (саднице,
лозни калемови, стубови и жица) или о извршеним услугама (машинска обрада),
2) декларације о квалитету садног материјала и увјерење о сортној чистоћи и здравственом
стању садног материјала који нису старији од годину дана,
3) фитосанитарни сертификат за садни материјал из увоза.
(7) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се у складу са чланом 4. овог
јавног позива и не могу бити већа од 10.000 КМ по хектару или 80.000 КМ по кориснику.
Подстицајна средства за набавку противградне мреже
Члан 11.
(1) Подстицајна средства за набавку: противградне мреже, носивих стубова за мрежу и сајли
на вишегодишњим производним засадима јабучастог, коштичавог и језграстог воћа и на
производним засадима садног материјала јабучастог, коштичавог и језграстог воћа (регистровани
расадници), одобравају се корисницима подстицаја који се баве пољопривредном производњом и
који су извршили улагања за наведену намјену у току обрачунског периода.
(2) Минимална површина за остваривање права из става 1. овог члана је засад од 1 ha, осим
за регион Херцеговине, гдје је минимална површина 0,5 ha по воћној врсти појединачно, односно
0,2 ha за јагодасте воћне врсте, са одговарајућим бројем садница по хектару:
1) за јабучасте воћке најмање 1.500 садница по хектару,
2) за коштичаве воћке најмање 1.000 садница по хектару,
3) за љешник најмање 400 садница по хектару,
4) за малину најмање 10.000 садница по хектару,
5) за купину најмање 2.000 садница по хектару,
6) за боровницу и аронију најмање 2.000 садница по хектару.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана остварује
се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилаже:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио,
2) предрачуни или рачуни за набавку из става 1. овог члана,
3) план подизања и одржавања воћњака, сачињен на Обрасцу 5. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио,
(4) Право на исплату подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана остварују
корисници који су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу захтјева за
исплату подстицајних средстава уз који се прилажу рачуни у складу са чланом 6. овог јавног позива,
као доказ о инвестираним средствима за врсте набавки из става 1. овог члана.
(5) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се у складу са чланом 4. овог овог
јавног позива и не могу бити већа од 10.000 КМ по хектару или 80.000 КМ по кориснику.
Подстицајна средства за инвестиције у набавку технолошке опреме и изградњу складишта
Члан 12.
(1) Подстицајна средства за инвестиције у набавку технолошке опреме и изградњу складишта
одобравају се корисницима подстицаја који у обрачунском периоду изврше улагања за наведену
намјену у износу од минимално 10.000 КМ.

(2) Предмет подстицаја могу бити извршена улагања у набавку производно-технолошке
опреме, расхладне опреме за хладњаче, сушаре и опреме за прераду, сортирање и паковање, или за
изградњу складишта.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана остварује
се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилаже:
1)захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио,
2)предрачуни или рачуни за набавку из става 1. овог члана, а за улагања у изградњу складишта
потребно је доставити и грађевинску дозволу.
(4) Право на исплату подстицајних средстава из става 1. овог члана остварују корисници који
су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу захтјева, уз који прилажу
рачуне у складу са чланом 6. овог јавног позива.
(5) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се у складу са чланом 4. овог јавног
позива и не могу бити већа од 100.000 КМ по кориснику.
Подношење једне или више пријава на јавни позив
Члан 13.
(1) Корисници подстицаја за капиталне инвестиције подносе пријаву на јавни позив уз коју
прилажу захтјев за резервисање средстава, сачињен на Обрасцу 1. који се налази у Прилогу
Правилника и чини његов саставни дио, и потребну документацију прописану овим јавним позивом
и Правилником.
(2) Корисник новчаних подстицаја за капиталне инвестиције може поднијети више пријава
по различитим врстама улагања наведеним у члану 3. овог јавног позива, али само једну пријаву за
исту врсту улагања.
(3) Агенција врши обраду захтјева по редослиједу подношења пријава и то провјером
података из захтјева и упоређивањем документације приложене уз захтjев са подацима из
службених евиденција.
(4) Уколико корисник подстицаја достави непотпуну пријаву, Агенција га позива да у
одређеном року допуни пријаву, а неблаговремене пријаве Агенција одбацује закључком.
(5) Читко попуњен и потписан односно овјерен образац захтјева из става 1. овог члана са
прописаном документацијом доставља се поштом у затвореној коверти, са назнаком: ,,не отваратијавни позив-подстицаји за капиталне инвестиције“ на адресу: Агенција за аграрна плаћања, Трг
Републике Српске број 1, 78000 Бања Лука или лично преко Централног протокола Владе Републике
Српске у Бања Луци, улица Трг Републике Српске број 1.
Рјешење о резервисању средстава
Члан 14.
(1) Након обраде захтјева и приложене документације, директор Агенције доноси рјешење
о резервисању новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи које,
поред елемената која су утврђена прописом којим се уређује општи управни поступак, обавезно
садржи и висину резервисаних средстава, спецификацију инвестиционих улагања за која се
средства одобравају, те рок од 90 дана за реализацију инвестиције.
(2) Подстицајна средства за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи
обрачунавају се и исплаћују корисницима подстицаја до износа утврђеног Планом кориштења
средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за текућу годину (у даљем тексту: План
кориштења средстава), а према редослиједу подношења захтјева.
Захтјев за исплату средстава
Члан 15.
(1) Након инвестирања, корисник подстицаја, у складу са рјешењем о резервисању
средстава, подноси захтјев за исплату, сачињен на Обрасцу 2. који се налази у Прилогу Правилника
и чини његов саставни дио, и документацију прописану овим јавним позивом.

(2) Након подношења захтјева из става 1. овог члана, министар пољопривреде шумарства и
водопривреде формира комисију коју чине три члана, именована из реда запослених у
Министарству или Агенцији.
(3) Комисија из става 2. овог члана врши провјеру реализације инвестиције увидом на
лицу мјеста код корисника средстава, као и контролу рока у којем се инвестиција реализује,
констатује чињенично стање и о томе сачињава записник са фото-документацијом.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, комисија не врши провјеру реализације инвестиција у
пољопривредну механизацију.
(5) Записник из става 3. овог члана са документацијом доставља се Агенцији у року од 60
дана од дана пријема захтјева из става 1. овог члана.
(6) Након пријема записника из става 3. овог члана, односно захтјева за исплату са
прописаном докуметацијом, Агенцијa врши обрачун подстицајних средстава, у складу са условима
прописаним овим јавним позивом и Правилником, а највише до износа резервисаних средстава.
(7) Директор Агенције рјешењем одобрава исплату средстава за капиталне инвестиције у
пољопривредној производњи по редослиједу подношења захтјева за исплату средстава, до утрошка
средстава одређених Планом кориштења средстава.
(8) Читко попуњен и потписан односно овјерен образац захтјева из става 1. овог члана са
прописаном документацијом доставља се поштом у затвореној коверти, са назнаком: ,,не отваратијавни позив-подстицаји за капиталне инвестиције“ на адресу: Агенција за аграрна плаћања, Трг
Републике Српске број 1, 78000 Бања Лука или лично преко Централног протокола Владе Републике
Српске у Бања Луци, улица Трг Републике Српске број 1.
(9) Поред елемената која су утврђена прописом којим се уређује општи управни поступак,
рјешење из става 7. овог члана обавезно садржи и број рачуна корисника средстава и име банке на
који се врши уплата додијељених средстава.
Објављивање јавног позива
Члан 16.
(1) Овај јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања и објављује се у најмање два
гласила која покривају цијелу територију Републике Српске као и на званичној интернет страници
ресорног Министарства и Агенције.
(2) Документација за остваривање права на новчане подстицаје прописана овим јавним
позивом и Правилником обавезно гласи на име корисника средстава и прилаже се у оригиналу или
овјереној копији.
(3) Обрасци 1, 2, 3, 4. и 5. који се налазе у Прилогу Правилника и чине његов саставни дио,
су такође, објављени на званичној интернет страници ресорног Министарства и Агенције.
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