
 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

         Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел:051/338-415, факс: 051/338-865, 338-866,  
E-mail:mps.@mps.vladars.net 

 
Број:   01-33-                      /19  
Датум:  
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Позив за изражавање интереса за интервентни откуп тржишних вишкова 
јунади 

 
1) На основу Закључка Владе Републике Српске од 31.10.2019. године о потребном хитном 

интервентном откупу тржишних вишковa товних јунади, позивају се откупљивачи јунади са 
сједиштем у Републици Српској, а који су регистровани за обављање дјелатности клања, прераде и 
извоза живих животиња, за изражавање интереса за интервентни откуп јунади минималне тежине 
550 kg живе мјере од домаћих узгајивача у периоду до 31 јануара 2020 године. 

2) Право на изражавање интереса имају откупљивачи јунади, који имају ветеринарски 
контролни број или идентификациони број фарме за субјекте који врше извоз, а према 
евиденцијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и који 
доставе сљедећу документацију: 

а) завршни извјештај о пословним активностима за 2018 годину, 
б) евиденцију о извезеним, закланим или прерађеним количинама јунади у последњих 

шест мјесеци, 
в) пријаву на Обрасцу бр.1 из прилога овог Позива са подацима о броју грла које је 

откупљивач спреман откупити за даљи извоз и броју грла које је откупљивач спреман откупити за 
клање и прераду меса за домаће тржиште. 

3) Количине за које откупљивач изражава заинтересованост не могу бити мање од 200 грла 
за период откупа. 

4) У односу на изражени интерес и испуњеност услова, Министарство пољиопривреде, 
шумарства и водопривреде ће заинтересованим субјектима додијелити откупне квоте до износа 
средстава дефинисаних Закључком Владе,  

5) У случају да изражени интерес превазиђе расположива средства, откупне квоте се 
умањују пропорционално у односу на изражени интерес.  

6) Остали услови реализације интервентног откупа који нису дефинисани овим Позивом  
регулишу се Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села за 2019 годину. 

7) Рок за изражавање интереса је до петка, 8.11.2019 године до 10 часова. 
8)Пријаве на позив се достављају лично или путем електронске поште на адресу 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 
mps@mps.vladars.net. 

9) Позив за изражавање интереса се објављује на интернет страници Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. 

             
         М И Н И С Т А Р 

                                       Др Борис Пашалић 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЈАВА 

 

Којом                                       ____________________(назив привредног субјекта) 

изражава интерес за учешће у реализацији мјере интервентног откупа јунади, по Позиву 

за изражавање интереса Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске, за откуп следећих количина јунади: 

а) Откуп живе јунади за даљи извоз, __________________грла, 

б) Откуп живе јунади за клање и прераду меса за домаће 
тржиште,___________грла. 

 

 
 
Датум: _____/_____/ 2019. године                              Подносилац пријаве 
 

Мјесто: ____________________                    

М. П. 

 

___________________________ 
                                                                Потпис 

 
 

Република 
Српска 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  Образац 1.  

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–403, факс: 051/338–865, e-mail: mps@mps.vladars.net 
 

ЈИБ              

Назив пословног субјекта 
 
 

Име и презиме овлаштеног лица 
 
 

Сједиште пословног субјекта 
 
 

Општина  

Датум 
    2019. 

године 



 


