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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

22

14.3.2022.
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”.

