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7.4.2020.

П Р О Г РА М

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), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ДОПУНАМА 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. 7/20 и 24/20) у члану 5.
послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Изузетно од става 1. овог члана, за мјере подстицаја
за које се обрачун и исплата вршe за вријеме трајања ванредне ситуације изазване вирусом корона (COVID-19) или
ванредног стања у Републици Српској право на подстицајна средства могу остварити и корисници подстицаја и прије
испуњења обавезе из става 1. т. 2) и 3) овог члана.”.
Члан 2.
Послије члана 29. додаје се нови члан 29а, који гласи:
“Члан 29а.
(1) Право на подстицајна средства за регресирање сјемена за прољетну сјетву имају пољопривредни произвођачи који су у текућој години купили домаће сјеме домаћег
хибрида кукуруза селекционисаног и произведеног у Републици Српској.
(2) Изузетно од члана 2. став 1. овог правилника, право
на подстицајна средства из става 1. овог члана могу остварити и пољопривредни произвођачи који нису уписани у
РПГ и РК.
(3) Право на подстицајна средства за регресирање сјемена из става 1. овог члана пољопривредни произвођачи
остварују на основу захтјева, који подносе Агенцији и уз
који прилажу фискални рачун из текуће године на којем
је назначен назив сорте или хибрида домаћег произвођача
(БЛ43).
(4) Пољопривредни произвођачи који нису уписани у
РПГ, уз захтјев из става 3. овог члана, достављају и број
текућег рачуна и назив банке у којој је рачун отворен.
(5) Подстицајна средства за регресирање сјемена из
става 1. овог члана утврђују се у износу од 50% од цијене
сјемена.
(6) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за регресирање сјемена подноси се најкасније до 31.
јула текуће године.”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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На основу члана 31. Закона о заштити здравља биља у
Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривредe д о н о с и

ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ
КАРАНТИНСКИ ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА Candidatus
Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) - ПРОУЗРОКОВАЧА
ЗЕБРАСТОГ ЧИПСА КРОМПИРА НА ПОДРУЧЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2020. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спровођења мјера, субјекти који их спроводe, извори и начин
обезбјеђивања и коришћења средстава и начин контроле спровођења мјера посебног надзора над присуством
Candidatus Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) – проузроковача зебрастог чипса кромпира на подручју Републике Српске у 2020. години.
Члан 2.
(1) Циљ овог програма јесте утврђивање присуства, односно одсуства карантински штетног организма Candidatus
Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) на мјестима производње биљних врста домаћина патогена који су наведени
у Прилогу 1. овог програма, који чини његов саставни дио.
(2) Биљне врсте домаћини овог патогена у Републици Српској су: кромпир (Solanum tuberosum L.), парадајз
(Solanum lycopersicum L.), паприка (Capsicum annuum L.),
патлиџан (Solanum melongena L.), мрква (Daucus carota L.)
и остало биље наведено у Прилогу 1. овог програма.
(3) Посебним надзором истражује се шире подручје,
односно локалитети на којим се у Републици Српској узгајају биљке домаћини из става 2. овог члана ради одређивања статуса истраживаног подручја за наведени организам
и утврђивања могућих путања уласка или ширења у Републици Српској.
Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције карантински штетног организама Candidatus Liberibacter solanacearum спроводи се на цијелој територији Републике Српске.
(2) Посебан надзор и мјере надзора на граничним прелазима спроводи Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту: Инспекторат).
(3) Институције које имају овлашћење Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Mинистарство) за спровођење послова од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите
здравља биља за карантински штетни организам Candidatus
Liberibacter solanacearum (у даљем тексту: овлашћене институције) спроводе посебан надзор у сјеменским усјевима
кромпира, у производним засадима и на пољопривредним
газдинствима и окућницама.
(4) Овлашћена институција припрема информационе
летке са стручним савјетима о начинима спречавања ширења и могућим мјерама контроле патогена и вектора.
(5) Програм посебног надзора подразумијева мониторинг који се спроводи над присуством штетних организама
(у даљем тексту: мониторинг).
(6) Фитосанитарни инспектор дозволиће увоз пошиљке
само ако пошиљка испуњава прописане услове.
(7) Увозне пошиљке које су обухваћене мониторингом
не задржавају се на граничном прелазу до добијања резултата лабораторијских анализа.
(8) У случају детекције карантински штетног организма, Инспекторат предузима све неопходне радње у складу
са прописима којим је регулисана ова област.
Члан 4.
Одабир локација врши се на основу познавања биологије карантински штетног организма, климатских услова за
његов развој и географске дистрибуције и величине комерцијалних производних усјева и других површина на којим
се узгајају биљке домаћини.

