
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА              
АГРАРНИ ФОНД 
ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЈЕШТАЈ 
О РАДУ АГРАРНОГ ФОНДА 

ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2016.ГОДИНУ 
СА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017.ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бијељина, април, 2017. године 
 
 
 

 



 2

 
 
 

 
  

САДРЖАЈ 
 
 
 
 
 
 
 

- Извјештај о раду Аграрног фонда града Бијељина за 2016.годину 
са програмом рада Аграрног фонда за 2017.годину 

 
- Финансијски извјештај Аграрног фонда града Бијељина за 

2016.годину  
 

      -    Одлука о програму кориштења средстава за подстицај     
          пољопривредне производње у 2017. години 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БИЈЕЉИНА 
АГРАРНИ   ФОНД 
ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
Број: 89 /2017.год. 
Датум, 27.07.2017.год. 
 
 
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
О РАДУ АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ СА 

ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 
 

И  -  ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 
 
                       Аграрни фонд Града Бијељина је своје основне циљеве у току 2016. 
године реализовао у складу са  Одлуком о програму кориштења средстава за 
подстицај пољопривредне производње у 2016. години, („Сл.гласник града 
Бијељина“, бр: 07/16 ) и Правилника о начину и условима подстицаја у 
пољопривредној производњи за 2016.годину  („Сл.гласник града Бијељина“ , 
бр:10/16 ) у даљем тексту: (Правилник).  Буџетом града Бијељина за реализацију 
подстицаја у пољопривредној производњи за 2016. усвојен је износ од 1 100 000,00 
КМ. 
 У 2016. години исплаћен је дуг за подстицај из 2015. године у износу од 
699 326,00 КМ. 

Као што можемо видјети у табели 1. закључно са мартом 2017.године 
исплаћена су средства намјењена за  подстицај пољопривредне производње у 
2016.години у износу од 312.253,80 КМ. Да би се исплатио планирани подстицај по 
поднесеним захтјевима у 2016.години потребно је 787.764,20 КМ. 
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Таб. 1. Преглед исплата и потребних средстава за исплату подстицаја из 2016. године 

Назив члана Одлука '16 
Исплаћ.са 
Март '17 

Потр.сред.за 
испл.под из 
2016.године 

 
Орг. откуп повр. воћа и (дувана род 2015) 140.000,00 46.829,15 110775,47 *  

Подршка пододизању нових засада  20.000,00 9.019,00  
 Подр.пластеничкој производњи и 

наводњ. 70.000,00 89.479,00  * 

Подршка Сточарству 320.000,00  365.010,40 * 

Подршка изгр.инфраструк. 190.000,00 113.987,21 79.011,49 
 

Средст.за ванд.и непред.ситуац. 50.000,00 3.500,00 46.500,00 
 

Помоћ Удружењима 60.000,00 18.000,00 42.000,00 
 

Подр.едук.през.пројек. 80.000,00 69151,10 8.818,90 
  Подршка увођењу 

сертификоване производње 
 

  2.000,00 
  Суфинасирање анализе 

квалитета земљишта         30,00  

Регрес камата и регр.камата за задруге 60.000,00 23.120,00 
 Афирмација дом.пољ.производње 90.000,00 60.768,12 2.000,00 
 Подршка изградњи складишних 

капацитета 20.000,00 10.000,00 

УКУПНО: 1.100.000,00 312.235,80 787.764,20 
 

    *   -  умањена исплата на 75 % од укупног износа предвиђеног Правилником. 
  

 
             С обзиром на велики број  поднесених захтјева у 2016. години за подстицај 
пољопривредне производње гдје сви захтјеви нису могли бити реализовани у 100% 
износу како је наведено Одлуком о програму кориштења  средстава за подстицај у 
пољопривредној производњи за 2016. годину, Управни одбор Аграрног фонда 
донио је Одлуку број:90/17 од 27.03.2017. године, те је  одлучено да се исплаћује 
вриједност од 75% максимално припадајућег износа за Подршку организованом 
откупу поврћа и воћа из 2016. године. Одлуком број 91/17. године  од 27.03.2017. 
године одлучено је да се исплати 75% од припадајућег износа за Подршку 
сточарству и Одлуком број: 92/17 од 27.03.2017. године, одлучено је да се исплати 
75% од припадајућег износа пластеничкој производњи а према Правилнику о 
начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2016. годнину. 
Одлуке су донијете на основу члана 4. став 6. Одлуке о програму кориштења 
средстава за подстицај пољопривредне производње у 2016. години и члана 7. 
Правилника. 
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Аграрном фонду града Бијељина је до 31.12.2016. године поднијето 838 

захтјева за подстицај пољопривредне производње и афирмација домаће 
пољопривредне производње 9 захтјева. 

 
Од тога је поднијето за:  
 

1. Подршка организованом откупу поврћа ,воћа  и  
( и дувана из 2015. године),   ................................................     9 захтјев,       

                (у којима је обухваћено 351 пољопривредни произвођач) 
           2.   Подршка сточарству      ........................................................   560 захтјева, 
           3.   Подршка подизању нових засада воћа................................      6 захтјева, 
           4.   Подршка пластеничкој производњи и наводњавању.......    168  захтјев, 
           5.   Афирмација домаће пољопривредне производње ............      9 захтјева, 
           6.   Подршка изградњи инфраструктуре      ..............................    52  захтјев, 
           7.  Средства за вандредне и непредвиђене ситуације 
               (елементарне непогоде и др.)    ..............................................    30  захтјева, 
           8.  Помоћ  удружењима,  ............................................................      7 захтјева, 
           9. Подршка увођењу сертификоване производње  .................       1 захтјев, 
         10. Суфинасирање анализе квалитета земљишта   ...................       1 захтјев 

   11. Регрес камата за прољетну сјетву и задруге које врше организовани откуп    
                поврћа и воћа  .............................................................................  2 захтјева   
                  ( у којима је обухваћено 411 пољопривредни произвођача) 
         12. Подршка изгардњи складишних капацитета   ........................  2 захтјева 
 
 
 
                                                      УКУПНО     …..............................    847 ЗАХТЈЕВА 
 
 

Од укупног броја предатих захтјева,  12 захтјева није испунило  услове по 
Правилнку и то за :  

-  Подршку сточарству 8 захтјева,  
-  Средства за вандредне и непредвиђене ситуације штете и др. 4. захтјева,  
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Таб. 2. Преглед поднијетих захтјева по годинама 

  НАЗИВ ПОДСТИЦАЈА 2014 2015 2016 

1 Орг.откуп дувана 3 3 3 

2 Орг.откуп пов.и воћа 5 5 6 

3 Орг.откуп пшенице 13 0 0 

4 Подршка подизању засада 2 2 6 

5 Садни материјал 1 0 0 

6 Подршка пласт. производњи 141 143 167 

7 Систем за навод."Тифон" 0 2 1 

8 Вл.узгој јуница 108 95 148 

9 Телад за даљи тов 209 287 334 

10 Тов Свиња 25 29 18 

11 Вл.узгој назимица 26 39 47 

12 Вл.узгој приплодних оваца 0 11 13 

13 Подршка изградњи инфраст. 53 55 52 

14 Сред. за ванд. и непр.ситуацује 26 23 30 

15 Помоћ удружењима 8 11 7 

16 Подр.едук.презентацији прој. 1 1 0 

17 Афирмација пољ. Произ. 20 21 9 

18 Регрес камата 1 2 2 

19 Регрес камата за задруге 1 0 0 

20 Под.увођењу серт. произв. 0 0 1 

21 
Суфин. анал. квалитета 
земљишта 0 

0 1 

22 Под. изградњи склад. капац. 0 0 2 

  УКУПНО: 643 729 847 

 
Из табеле 2. можемо видјети да се у задње три године одржава повећање предаје 
захтјева, У табели која описује поднијете захтјеве за 2015. и 2016. годину, можемо 
видјети да је био повећан број захтјева код подршке сточарству – телад за даљи тов. 
Повећан број захтјева десио се због повећане потражње јунећег меса, који се 
догодио током 2015. и 2016.године. Ово се догодило због повећања извоза јунећег 
меса из БиХ у Турску. Самим тим дошло је до повећења производње товних јунади 
на подручју Семберије.   Стагнирање пољопривредне производње у другим гранама 
како можемо видјети из предочене табеле зависи од више разлога. Климатске 
промјене које су се десиле у последњих неколико година створиле су неповољне 
услове који се односе на пољопривредну производњу. У  2013. години била је суша 
а 2014. године незапамћене поплаве, док у 2015 години незапамћена суша, све ово 
не спријечава пољопривреднике да улажу у пољопривредну производњу и ако су 
изложени непрестаним губицима. Неуређено тржиште, либерализација увоза, 
нејасна аграрна политика су једни од предуслова за неповећање улагања у 
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пољопривредну производњу. Пољоприведна производња у данашње вријеме 
прилично је неисплатива, нерентабилна, са неповољним  климатски утицајима који 
су је пратили задњих неколико година стварају неповољне последице које се 
одражавају на пољопривреду. Један од разлога је и тај што је све мање средстава за 
подстицај  у Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде, као и у 
Аграрном фонду града Бијељина. Компликоване процедуре за остваривање 
подстицаја су такође један од разлога због чега је све теже остварити подстицај. 
Аграрни фонд је у предходном периоду покушао да превазиђе компликовану 
процедуру и да на најједноставнији и најефикаснији начин приближи подстицајна 
средства пољопривредним произвођачима како би се ублажили негативни и 
неповољни утицаји за пољопривредну производњу.   
  
 
Подршка организованом откупу поврћа, воћа и  (дувана за 2015. годину) 
           Организовани откуп воћа и поврћа из 2016 године,  члан 9. Правилника, 
поднијето је 6 захтјева. По овом основу 261 пољопривредна произвођача је 
обухваћено подстицајем. Због великог броја поднесених захтјева по основу 
подршке организованом откупу поврћа и воћа, Управни одбор Аграрног фонда 
донио је одлуку да се исплати подстицај  намјењен организованом откупу поврћа и 
воћа у износу од 75% припадајућег износа а према Правилнику о начину и 
условима подстицаја у пољопривредној производњи у 2016. години. Да би се 
исплатио подстицај за организовнаи откуп поврћа и воћа из 2016.године потребно 
је 110 775,47 КМ  
 
          Организовани откуп дувана, члан 10. Правилника, организатори откупа 
поднијели су 3 захтјева и исти су у цјелости исплаћени у износу од 46 829,15 КМ. 
По овом основу 90 пољопривредна произвођача је добило подстицај. 
 
Таб. 3. Организовани откуп дувана (кг) 

  Назив пољопривредног производа 2014 2015 2016 

1. Дуван 143485,18 239043,81 324504,97 
 
 
 
Подршка сточарству 
           Подршка у сточарству обухвата: Подршка властитом узгоју стеоних јуница, 
подршка набавци телади и прасића за тов, подршка властитом узгоју назимица и 
властити узгој приплодних оваца. 
           По овом основу поднијето је 560 захтјева, од чега 8 захтјева не испуњава 
услове по Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној 
производњи.   

У 2016.години исплаћена су средства за подстицај која су пренешена као 
обавезе из 2015.године у износу од 351.302,40 КМ. 

Због великог броја поднесених захтјева по основу подршке сточарству 
Управни одбор Аграрног фонда донио је одлуку да се исплати подстицај  намјењен 
подршци сточарсту у износу од 75% припадајућег износа а према Правилнику о 
начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи у 2016. години. 
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Да би се исплатио преостали подстицај намјењен за подршку сточарству из 
2016. године потребно је 365.010,40 КМ. 

 
Таб. 4. Преглед – подршка сточарству - број грла (ком) 

  Назив 2013 2014 2015 2016 

1 Вл.узгој јуница   ( ком ) 646 329 261 482 

2 Телади за даљи тов   ( ком ) 5708 2778 4149 4426 

3 Прасад за даљи тов   ( ком )  9574 6531 7297 3481 

4 Вл.узгој назимица     ( ком ) 678 564 843 798 

5 
Властити узгој приплодних 
оваца ( ком ) 0 0 683 

 
559 

 
Подршка подизању нових засада воћа 
          Подршка подизању нових засада воћа обухвата: Подршка подизању засада 
јабучастог, коштуничавог, језграстог и јагодастог воћа члан 11. подршка за 
производњу садног материјала члан 12. и 13. Правилника који се односи на 
подршку производњи љекобиља. 
           По овом основу поднијето је 6 захтјева по Правилнику о начину и условима 
подстицаја у пољопривредној производњи за 2016. годину. Ових 6 захтјева се 
односе на подршку подизања нових засада.  
          Дуг из 2015.године намјењен  за подршку воћарству исплаћен је у 
2016.години у  износу од 236,00 КМ. 

Да би се исплатио преостали подстицај намјењен за подршку подизању 
нових засада из 2016. године потребно је 9019,00 КМ. 
 
Таб. 5. Преглед – подршка воћарству, површина под засадима ( ха ) 

  Назив воћне врсте 2013 2014 2015 2016 

  Шљива    (ха) 3,4 1,4 0,3 1 

  Јабука   (ха) 0 0 0 0 

  Крушка    (ха) 0 0 0 0 

  Орах    (ха ) 1 0 0  

 Вишња (ха) 0 0 0,15 1,77 

 Кајсија (ха) 0 0 0,15  

 Лешњак (ха) 0 0 0 3,9 

 Малина (ха) 0 0 0 1,3 
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Подршка пластеничкој производњи и наводњавању 
           Подршка пластеничкој производњи и наводњавању обухвата: Подстицај 
набавци пластеника и система за наводњавање члан 14. и Подстицај набавци 
система за наводњавање „Тифон“ члан 15. 
           По овом основу поднијето је 168 захтјева. Од поднијетих захтјева 1 захтјев се 
односи за набавку система за наводњавање «Тифон». 

Због великог броја поднесених захтјева по основу подршке пластеничкој 
производњи Управни одбор је донио одлуку да се средства намјењена за подршку 
пластеничкој производњи исплате у у износу од 75% припадајућег износа а према 
Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи у 
2016. години. 

У 2016.години исплаћен је дуг који је пренешен као обавеза из 2015.године 
у износу од 77.892,86 КМ . 

Да би се исплатио преостали подстицај намјењен за подршку сточарству из 
2016. године потребно је 89.479,00 КМ 

Таб. 6. Преглед - подршка пластеничкој производњи и наводњавању  

  Назив 2013 2014 2015 2016 

1 Подршка пластенич. производњи ( м2) 81595 112393 106847 96819 

2 Системи за наводњавање   ( ком ) 117 41 54 74 

3 Систем за наводњавање "Тифон" (ком) 9 0 2 1 

 
 

Подршка изградњи инфраструктуре 
           За подршку изградњи инфраструктуре, члан 21. Правилника, поднијето је 
укупно 52 захтјева. По овом члану спроведена је јавна набавка – отворени 
поступак. Закључно са мартом 2016. године исплаћен укупан износ од 113.987,21 
КМ.  Из 2015. године пренесене су обавезе у 2016. Годину и исплаћене су у износу 
од 29923,37 КМ.  
Да би се исплатио у цјелости износ за подршку изградње инфраструктури потребно 
је 79.011,49 КМ. 
             Осталих 16 захтјева није урађено због недостатка средстава. 
 
Средства за вандредне и непредвиђене ситуације  
             За средства за вандредне и непредвиђене ситуације, члан 22. Правилника 
поднијето је 30 захтјева, од тога 2 захтјева су исплаћена у износу од 3 500,00 КМ. 
Преостали захтјеви нису  исплаћено а за то је потребно 46 500,00 КМ. Четири 
захтјева не испуњавају услове по Правилнику.  
             У 2016. години исплаћен је пренесени дуг из 2015.године у укупном  износу 
од  16.500,00 КМ.   
 
 Помоћ удружењима 
           За помоћ удружењима, члан 23. Правилника, поднијето је 7 захтјева, од тога 
2 захтјева су исплаћена у износу од 10.000,00 КМ.  

Преостали захтјеви нису исплаћени а за то је потребан износ од  
42.000,00 КМ. 

У 2016. години исплаћени су захтјеви који су пренесени као обавеза из 
2015.године у износу од 8.000,00 КМ.  
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Регрес камата за прољетну сјетву и регрес камата за задруге које врше откуп 
пољопривредих производа 

За регрес камата за прољетну сјетву, члан 27. Правилника поднијето је 
укупно 2 захтјева, у којима је обухваћено 307 пољопривредних произвођача која су 
подигли кредит преко пословних банака за прољетну сјетву.  
             У 2016.години исплаћен је регрес пољопривредним произвођачима који су 
преко пословних банака тражили финасијска средства а који је остао као обавеза из 
2015. године у износу од 30 610,52 КМ. 

 Да би се исплатио преостали подстицај намјењен за регрес камата за 
прољетну сјетву потребно је 23.120,33 КМ 
 
Афирмација домаће пољопривредне производње 

За афирмацију домаће пољопривредне производње члан 29. Правилника 
поднијето је укупно 9 захтјева. Свих девет захтјева је одобрено у износу од 
16.500,00 КМ а исплаћен је  износ од 14.500,00 КМ. По пројекту УНДП/ИЛДП и 
које суфинасирају јединице локалне самоуправе  Бијељине, Угљевика и Лопара у 
износу од 1036,87 КМ. Спроведена је и реализована једна јавна набавка у укупном 
износу од 45.231,25 КМ. Од предвиђених средстава по Одлуци о програму 
кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње за 2016.годину, 
исплаћено је 60.768,12 КМ.   
 

Афирмацију домаће пољопривредне производње обрађивало је  Одјељење за 
привреду и пољопривреду како је прописано чланом 4. став 3. Одлуке о програму 
кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2016. години и 
члана 29. Правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној 
производњи за 2016. годину. 

 
Подршка изградњи складишних капацитета 
За подршку изградњи складишних капацитета члан 30. Правилника поднијета су 
два захтјева. Да би се измириле обавезе по овом основу потребно је 10.000,00 КМ.   
       
Подршка едукацији презентацији пројеката и посјета сајмовима 
              За подршку едукацији презентацији пројеката и посјете сајмовима обухвата 
члан 24. Правилника као и чланове који се односе на Подршку увођењу 
сертификоване производње члан 25. и члан 26. Суфинасирање анализе квалитета.  
земљишта. За подршку увођењу сертификоване производње поднијет је 1 захтјев а 
за суфинасирање анализе квалитета земљишта поднијет је један захтјев. Аграрни 
фонд је организовао посјету 83. Међународном пољопривредном сајму у Новом 
Саду.  

Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета сајмовима, подршка 
увођењу сертификоване производње, суфинансирање анализа квалитета земљишта 
и пројеката развојних агенција исплаћено је укупно 69.151,10 КМ 

Да би се исплатиле преостале обавезе по овом основу  потребно је 10.848,90 
КМ 
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              Посјета  Пољопривредном сајму Интерагро 2016, штампање 
пољопривредног календара за 2016. годину и остала подршка едукацији 
пољопривредних произвођача. 
 
 

Представници Аграрног фонда учествовали су у реализацији пројекта под 
називом „Успостава међуопштинске сарадње у сектору пољопривреде на подручју 
града Бијељина и општина Лопаре и Угљевик“. 
 

Представници Аграрног фонда Града Бијељина учествовали су у неколико 
активности који се односе на прекограничну сарадњу. У предходном  периоду 
основан је Еуро регион „Дрина-Сава“ који је у саставу  СWГ РРД ( Стандинг 
Wоркинг Гроуп Регионал Рурал Девелопмент – стална радна група за рурални 
развој ) за Југоисточну Европу, заснованом на теорији АБДА (Ареа Басед 
Девелопмент Аппроацх). У Дрина –Сава прекогранични регион улазе три земље: 
Србија, Хрватска и БиХ. Одјељење за привреду и пољопривреду  и Аграрни фонд 
са својим представницима су чланови сталне радне групе – СWГ. 
 
 Представници Аграрног фонда Града Бијељина учествовали су на научно-
стручном скупу „ДОБАР ДАН ДОМАЋИНЕ“ у Новом Саду на пољопривредном 
факултету Универзитет Нови Сад.  
                

Представници фонда учествовали су у изради Правилника за 2016.годину. 
Посјетили су сајмове у земљи и окружењу - Новосадски  пољопривредни сајам, 
Сајам Интерагро Бијељина, Сајам шљиве у Градачцу и др.  
 
Саставни дио извјештаја о раду је и финасијски извјештај за 2016.годину. 
 
 
 
Бијељина, 27.03.2017. год.                                                                        ДИРЕКТОР 

________________ 
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РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
ГРАД БИЈЕЉИНА 
АГРАРНИ  ФОНД   
ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
БРОЈ:60/2017. 
Датум,17.02.2017.год.    
 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЈЕШТАЈ 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016.ГОД. 

 
 
                    На основу члана 57.Правилника о финансијском извјештавању  за 
корисника  прихода буџета Републике, општине,градова и фондова (Сл.гл. 
Р.С.бр:16/11),буџетски корисници дужни су да доставе писмени извјештај-
образложење уз обрасце финансијског извјештавања. 
                     Аграрни фонд града Бијељина,послује са основном шифром 
дјелатности 84.13-Регулисање и допринос успјешном пословању привреде-
усаглашени са законом о класификацији дјелатности. 
                      Аграрни фонд града Бијељина, средства за рад и развој добија од 
буџета града Бијељина,на основу Одлуке о програму кориштења средстава за 
подстицај пољопривредне производње у 2015.год. бр;01-022-38/16 од 
05.04.2016.год.,као  и финансијског плана –буџетског захтјева за 2016 год. 
бр:238/15 од 08.092015год. 
                    Овом Одлуком одређена је висина подстицајних средстава,као и видови 
подстицаја пољопривредне производње у 2016.год., а Правилником о начину и 
условима подстицаја пољопривредне  производње у 2016.год. бр:117/16 од 
27.04..2016.год.  
                      Правилником о финансијском извјештавању за кориснике прихода 
буџета,Републике ,општине,градова и фондова/Сл.гл. Р.С.бр:16/11),као и 
Правилника о измјени и допуни Правилника о финансијском извјештавању за 
кориснике прихода буџета Републике,општине,градова и фондова(Сл.гл.Р.С. 
бр.126/11),прописана је форма,садржај,као и начин припреме презентације 
финансијских извјештаја корисника прихода буџета,те у складу са чланом 57,58 и 
59 Правилника исказани су сви показатељи,односно преглед примитака и издатака, 
на прописаним обрасцима који су саставни дио овог извјештаја. 

Правилником о рачуноводству,рачуноводственим политикама и 
рачуноводфственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској(Сл.гл. 
Р.С. бр.127/11),чланом 84.одређено је да се расходи признају на обрачунској основи 
у периоду у коме  је настала обавеза за плаћање,без обзира да ли је плаћање 
извршено. 

Расходи обухватају текуће расходе на име обрачунатих бруто личних 
примања запослених,расходи за кориштење роба и услуга,као и расходи на име 
субвенција-подстицаја у пољопривредној производњи у 2015.год. 
Такође приходи су исказани на обрачунској одснови ,сходно члану 84 Правилника 
(Сл.гл.Р.С. бр 127/11),односно исказано је потраживање  од буџета  града у складу 
са планом буџета за 2016.год. за средства која нису дозначена до 31.12.2016.год. 
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Сви финансијски показатељи исказани су  у конвертибилним маркама без 
децимала. 
 

 
Уз финансијско извјештавање за период од 01.01.до 31.12.2016.год. 

прописани су следећи обрасци финансијског извјештавања у складу са чланом 
59.Правилника о финансијском извјештавању(Сл.гл.Р.С.бр.16/11) и то: 
-образац...................3Б 
-образац................. .4Б 
-образац .................5Б 
-образац..................БНТ 
-образац..................7 
 
 
ОБРАЗАЦ 3Б 
 
 
ПРИХОДИ: 
 

Исказани приходи у обрасцу 3Б, исказани су у на обрачунској основи и 
усаглашени са Одлуком о програму кориштења средстава за подстицај 
пољопривредне производње у 2016,год.,као и буџетским захтјевом-финансијским 
планом Аграрног фонда за 2016.год. 
Одлуком  о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне 
производње у 2016.год. одређена су у износу од 1.100.000,00  КМ 
Буџетским захтјевом средства за рад и развој Аграрног фонда  планирана су у 
износу од 345.750,00 КМ. 
 

Пошто је из 2015.год. прењета обавеза за неисплаћени подстицај  у 
2016.год.,као и потраживања  од буџета Града из 2015.год. у износу од 699.326,00 
КМ иста су дозначена на рачун фонда у 2016.год. и измирена према 
пољопривредним произвођачима у 2016.год. по видовима подстицаја  у складу са 
Одлуком о програму кориштења   средстава за подстицај у пољопривредној  
производњи из 2015.год.,али нису евидентирана као приходи у 2016.год. 
Средства по Одлуци о програму кориштења средстава  за подстицај 
пољопривердне проиозводње у 2016.год. у износу од 1.100.000,00 КМ. умањена су 
за износ од 90.000,00 КМ која се односе на Афирмацију домаће пољопривредне 
производње у 2016год.  ,тако да је  укупан приход у 2016год. по основу Одлуке о 
програму кориштења средстава за подстицај у пољопривредној производњи у 
2016,год .................................................................................................1.010.000,00  КМ. 
Средства по финансијском плану –буџетском захтјеву за 2016.год. на име трошкова 
и бруто примања запослених исказани приход  је у износу 
од................................................................................................................345.750,00  КМ. 
Као и средства од рефундације боловања у износу од .......................... 13.417,00  КМ 
Укупан приход исказан у обрасцу 3Б  на фондовској класификацији 03 под ставком  
Укупни приходи(А+Б). У износу од ....................................................1.369.167,00  КМ 
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РАСХОДИ: 
 
Правилником о рачуноводству,рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској(Сл.гл.Р.С. 
бр:127/11),чланом 97.истог Правилника обухваћени су и они догађаји који су се 
десили након датума извјештавања, а односе се на период за који се односи 
извјештај, те је како су приходи исказани на обрачунској основи ,исказано 
потраживањеод буџета Града из 2015.год. и извршена исплата у 2016.год.за обавезе  
из 2015.годи сви расходи су такође исказани на обрачунској основи,без обзира што 
нису исплаћени у периоду за који се односи извјештај, а десиће се након датума 
извјештавања. 
 
Укупни расходи исказани су у обрасцу 3Б на фондовској класификацији 03 ставка  
Укупни расходи (А+Б) у износу од .....................................................1.342.924,00  КМ. 
 
А односе се на : 

1.Расходи за субвенције.............................................................1.010.000,00  КМ 
 
А односе се на : 
 -подршка сточарству.................................................................................320.000,00 КМ 
-подршка подршка подизању засада...........................................................20.000,00 КМ 
-подршка пластеничкој производњи.........................................................70.000,00  КМ 
-подршка организованом откупу воћа и поврћа.и дувана....................140.000,00  КМ 
-средства за ванредне и непредвиђене ситуације....... ............................50.000,00  КМ 
-помоћ удружењима....................................................................................60.000,00  КМ 
-регрес камата..............................................................................................60.000,00  КМ 
-средства за сајам,едукације и презентације........................................... 80.000,00  КМ 
-подршка изградњи инфраструктуре........................................................190.000,00 КМ 
-подршка  изградњи складишних капацитета...........................................20.000,00  КМ 
Већи дио ових расхода исплатит ће се у периоду 2017.год. после датума 
финансијског извјештавања(сходно члану 97 Правилника) у износу од 818.000,00 
КМ ,колико је исказано потраживање од буџета Града за 2015год.,јер су расходи 
планирани у 2016год. и исказани у обрасцима финансијског извјештавања. 
 

2.Расходи за бруто лична примања запослених и расходи за коришћење роба 
и услуга  су: 

 
-расходи за бруто лична примања запослених(плате,топли оброк,регрес,зимница и 
огрев) у укупном износу од .....................................................................300.099,00  КМ 
-расходи за кориштење роба и услуга и накн за У.О. у износу од...........32.825,00 КМ 
А састоје се из расхода разврстаних аналитички по  економским категоријама  и то: 
1.расходи по основу утрошка енергије,горива,комуналних и комуникационих 
   И транспортних услуга.(трошк,ел.енерг.,трошк.гријања,трошкови 
горива,воде,одвоз смећа,трошк.фикс. и моб.теле..).................................10.483,00  КМ 
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2.расходи за режијски матријал(канц.матер.реж.матр.за одрж.чист.).. ...1.837,00  КМ 
3.расходи за текуће одржавање(рег.возила,поправке,тек.одр.ЗЕВ).........1.497,00  КМ 
4.расходи по основу путовања и смјештаја.................................................   195,00  КМ 
5.расходи за стручне услуге(семинари,измјене рач.програма,стр.часоописи, 
    службени гласник,објава тенедера у сл.гл.БиХ).....................................3.423,00  КМ 
6.остали непоменути расходи(наканде члановима У.О.накнаде за повремене 
     и привремене послове,средства солидарности на терет послодавца, Допринос на 
инвалиде,водни допринос,расходи за репрезентацију............................ 15.390,00  КМ 

 
Укупни расходи за бруто примања запослених,накнаде члановима У.О. 

наканде за повремене и привремене послове,расходи по основу кориштења роба и 
услуга по горе побројаним групама дају износ од ................................332.924,00  КМ 
Што је  око 96% извршења планираних расхода за те категорије, тако да се сви 
расходи уклапају у планиране расходе по буџетском захтјеву за 2016.год. 
Укупно дозначена средства на рачун  Аграрног фонда града Бијељина до 
31.12.2016.год. по основу средстава за подстицај у пољопривердној производњи  за  
2016.год, средстава на име трошкова за рад и развој фонда, као и дуга из 2015год. 
су:...............................................................................................................1086.000,00 КМ 
И средства од рефундација боловања.........................................................13.413,00 КМ 
Што укупно износи.................................................................................1.099,413,00  КМ 

 
Од  тога износ од 699.326,00 КМ односио се на потраживање из 2015.год., а 

који је дозначен  и испалћен у 2016.год.али као категорија која се десила након 
датума финансијског извјештавања. 
Дозначена средства на име бруто примања запослених и за расходе  за кориштење 
роба и услуга дозначена су у износу од .................................................195.587,50  КМ. 
Тако да је износ од ..................................................................................192.000,00   КМ 
Односи се на средства по Одлуци о програму кориштења средстава за подстицај 
пољопривредне производње за 2016.год. 
 
 
 
Образац 5 Б-Преглед имовине, обавеза и извора исказаних ван КГТ. 
 
Исказани су подаци о стању имовине на економској категорији 01.нефинансијска 
имовина 
У  нето износу од ..........................................................................................2.384,00  КМ 
Финансијска имовина (стање жиро рач.и потраж.од буџета) у износу од 
..................................................................................................................1.070.862,00  КМ 
А то све чини укупну имовину у износу од ..................................... 1.073.246,00  КМ 
Стање обавеза 
Обавезе за субвенције...............................................................................927.133.00  КМ 
Обавезе  из пословања(обав.за робу и услуге).......................................   65.882,00  КМ 
Обавезе за  бруто лична примања запослених........................................32.350,00   КМ 
Што укупно износи ..............................................................................  1.025.365,00 КМ 
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Што се из обрасца  види да су обавезе мање од имовине односно  и  трећа табела 
обрасца 5Б чини стање властити извора у износу од .............................47.881,00  КМ, 
коју чине подаци: трајни извори...................................................................3.132,00 КМ 
Финансијски резултат ранијих година.......................................................18.505,00 КМ 
Финансијски резултат текуће године..........................................................26.244,00 КМ 
 
 
Образац --Биланс  новчаних токова 
Приказани су подаци прилива и одлива средстава на жиро рачуне фонда. 
Такође у овом обрасцу дат је приказ почетног стања готовине 
01.01.2016.год,..17.540,00 КМ укупан прилив на рачуне у току 2016.од., као и 
укупан одлив средстава  по економским категоријама у току 2016.год.,што на крају 
даје преглед и стање рачуна на дан 31.12.2016.год. 
 
Укупан прилив на рачун Аграрног фонда града Бијељина АОП 502 
...................................................................................................................1.099.415,00 КМ 
Укупан одлив са рачуна у току године АОП 507   
...................................................................................................................1.109.735,00 КМ 
 
Што на крају даје стање рачуна на дан 31.12.2016.год. у износу од ........7.220,00 КМ  
И налази се на позицији АОП 532 обрасца .а налази се на рачуну Павловић банке , 
што је документовано и усаглашено у главној књизи Аграрног фонда града 
Биејљина, као и у пописним листама за 2016.год.(доказ извод банке)и ИОС. 
 
 
Поред приказаних финансијских показатеља прихода и расхода,стања обавеза и 
потраживања 
У овом извјештају даје се и приказ на : 
 
 
 
Образац бр 7.  
Који  не даје финансијске показатеље, него циљ овог обрасца је обезбјеђивање 
информација за боље планирање бруто плата запослених,континуирано праћење и 
предвиђање ефеката евентуалних законских промјена у области Закона о 
раду,запошљавања и накнада за рад у јавном сектору. 
Овај образац даје преглед запослених по основу : 
-стања запослених на бази часова рада, 
-стања запослених на крају обрачунског периода, 
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-статуса запослених, 
-структуре стручне спреме, 
-старости запослених,дужине радног стажа, 
-висине коесфицијента  ,као и пола запослених. 
Подаци у овом обрасцу узети су из кадровске службе Аграрног фонда града 
Бијељина, и не представљају финансијске показатеље, али су у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Аграрном фонду 
града Бијељина.,гдје је запослено 10 службеника,што се види из обрасца 7. 
 
Прилог овом извјештају су обрасци финансијског извјештавања: 
-образац.........................3Б  
-образац..........................4 Б 
-образац .........................5 Б 
-обарзац .........................БНТ 
-образац...........................7 
 
 
 
 
                                                                      Директор Аграрног фонда града Бијељина 
 
                                                                                           ------------------------ 
                                                                                              Иван Стевић,с.р.  
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ИИ  -   ПРОГРАМ  РАДА  АГРАРНОГ  ФОНДА  ЗА  2017.  ГОДИНУ 
 
               План рада Аграрног фонда града Бијељина обухвата извршење послова и 
радних задатака  који се односе на развој пољопривреде на подручју граду 
Бијељина. 
               Аграрни фонд града Бијељина своје активности ће усмјеравати ка 
ефикаснијем и рационалнијем дјеловању, спровођењу прописа, одлука и закључака 
Градоначелника града, Скупштине града Бијељина, поштовање рокова и буџетских 
оквира,  развојних пројеката и активности ради остваривања резултата значајних за 
будући развој аграра на подручју града Бијељина. Активности ће се водити и у 
правцу унапређења примарне пољопривредне производње директно кроз 
подстицаје за одређене гране производње као и подстицаје за прерађивачке 
капацитете како би произвођачи могли остварити што бољи пласман својих 
производа. 
 
 
Циљеви  Аграрног фонда града Бијељина су: 
 
      -     Да омогући пољопривредним газдинствима   што лакши и што     
             једноставнији начин остваривања права на постицајна средства. 

- Смањење екстензивне производње код произвођача  и повећање 
интензивнијег гајење биљака поврћа ,воћа  и др., 

- Интензиван развој сточарства као базна грана  пољопривреде која се 
наслања на ратарство, 

- Повећање квалитета и квантитета производње и постизање оптималног 
производног окружења на локалном нивоу, 

- Остварење  веће цијене пољ.производа ,смањење увоза , повећање извоза,  
- Бољу организованост и повезаност пољ.произвођача са тржишним и 

прерађивачким капацитетима, 
- Запошљавање радно неактивног становништва и распоред снага за цијелу 

сезону,  
- Већи приноси, здравији производи, дужи вијек производа, транспорт 

складиштење, 
- Остварење већих финансијских ефеката у аграру, 
- Остварење већег приноса по јединици површине, 

- Припремање пољопривредних газдинстава за улазак у ЕУ 
 
 

1.    Развој пољопривреде 
 

Аграрни фонд ће своје активности у 2017. години усмјерити за подстицај 
производњи, доходку и руралном развоју. Подстицајна средства ће се распоредити 
на Основу одлуке о програму кориштења средства за подстицај пољопривредне 
производње за 2017. годину а у складу са планираним Буџетом града Бијељина који 
је за 2016.годину планиран у износу од 1 100 000,00 КМ. ( „Сл.гласник града 
Бијељина“,бр: 32/16). Подстицајна средства ће се усмјерити на: 
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Подршка развоју повртларске производње 
Производњу поврћа можемо радити на више начина  и то као: њивска, 

баштенска,  интензивна индустријска производња и производња поврћа у 
заштићеном простору. У Семберији највише се гаји средње рано и средње касно 
поврће а познато је да производња у заштићеним условима омогућава рану и касну 
бербу тј. конзумацију свјежег поврћа у јесењим, зимским и прољећним мјесецима. 

Најинтезивни облик производње поврћа и других биљних врста је 
производња у заштићеном простору. Производња поврћа у заштићеном простору 
има изузетан биолошки и економски значај као и велики потенцијал да буде 
значајан фактор у развоју пољопривреде Семберије. Предности оваквог вида 
производње очигледне су кроз: економску исплативост зато што су цијене 
производа ране и касне бербе поврћа више у односу на производе са отвореног, 
уједначеност прозвода, квалитет и брзину плодоношења што омогућава добро 
тржиште и бољи пласман. Међутим да би се ово постигло потребно је пуно 
ангажовање индивидуалних узгајивача као и одговарајућих државних  и локалних 
фондова који располажу средствима која могу бити пласирана у виду адекватног 
подстицаја који ће дати узгајивачима поврћа одређену подршку. 

Аграрни фонд града Бијељине се опредијелио да повољном  подстицајном  
линијом подржи овај вид призводње како би се остварило: повећање производње у 
заштићеном простору, боља снабдјевеност тржишта квалитетним свјежим поврћем 
током цијеле године, смањење увоза, обезбеђење егзистенције за сеоска 
домаћинства као и радно ангажовање незапослених лица. 
  

Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним произвођачима 
који у текућој години изврше набавку и изградњу пластеника  са опремом у њима и 
то за: 

 физичка лица, 
 са минималним површином од 100 м2 

 Аграрни фонд ће одобравати до 15% у односу на уложена средства за 
изградњу пластеника, 

 Максимум по овом основу пољопривредно газдинство може добити до 
2000,00 КМ 

 Рок за подношење захтјева је 31.10.2017. године 
 
Уз захтјев су потребна следећа документа: 

 
- рачуни као доказ о инвестираним средствима за набавку материјала, опреме 

или о извршеним услугама монтаже ( за фолију, конструкцију, мрежа за 
засјењивање, опрема за провјетравање и гријање, системе за наводњавање, 
пумпе са опремом, распрскивачи, фолија за малчовање). 

- изјава корисника подстицаја о уложеним  средствима. 
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- Средства су обезбеђена на Буџетској позицији града Бијељина: 415200- 
подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде. 

 
 
 
 
 
Подршка развоју воћарске  производње ,   

Ниједна пољопривредна грана не може да донесе толику зараду као воћарство и 
данас она представља најпродуктивнију грану пољопривреде. Производњом воћа 
остварује се 10-15 пута већа вредност производње по хектару, него при производњи 
пшенице или кукуруза. Бављење воћарством захтјева доста радне снаге. Тамо где 
има доста радне снаге, може допринети њиховом рационалном запошљавању, а 
уједно и задржавању пољопривредног становништва у тим крајевима. У укупној 
биљној производњи, воћарство  у Семебрији је недовољно заступљено у укупним 
обрадивим површинама и поред тога што има повољан падински дио за развој 
воћарске производње.Природни услови у Семебрији за развој воћарске производње 
нису у довољној мјери искориштени, па зато ова грана производње не даје оне 
ефекте који би по својим потенцијалним могућностима могле да дају, већ напротив 
у дужем времену стагнирају.  

У производњи је потребно предвидјети само гајење најквалитетнијих и 
најсавременијих сертификованих сорти чији ће род дјелом завршити на 
тржишту источне и западне Европе. 

При подизању нових воћњака такође треба мислити и о заштити од града. 
Постављањем противградне мреже воћари могу рачунати на сигуран принос и 
приход. 

Планови Аграрног фонда града Бијељина  су да путем повољне и 
једноставне линије подстицаја стимулише подизање високоинтензивних засада са 
постизањем највећих приноса по јединици површине. 
 

Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним произвођачима 
који у текућој години изврше улагања у оснивања вишегодишњих засада воћа  на 
свом имању и то за: 

 физичка лица, 
 Минимална површина за јабучасте, коштуничаве и језграсте воћне врсте је 

0,3 ха  и одговарајућим бројем садница по хектару, и то: 
за јабучасте воћке, минимално 1.000 садница по хектару,  
 за коштуничаве воћке, минимално 800 садница/ха, 
за језграсте воћне врсте, љешник 500 садница /ха , орах 120 садница /ха 

 Минимална површина за јагодичасто и бобичасто воће је засад од 0,1 хекта-
ра,  са одговарајућим бројем садница по хектару, и то: 

за малину минимално 10.000 садница/ха, 
     за купину и аронију  минимално 2.000 садница/ха, 

за јагоду минимално 35.000 садница/ха. 
 

 Аграрни фонд ће одобравати до 20% у односу на уложена средства за 
подизање вишегодишњих засада 
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 Максимално по овом основу пољопривредно газдинство може остварити до 
5000,00 КМ 

 Рок за подношење захтјева је 30.11.2017.године 
 
Документа која су потребна приликом подношења захтјева: 

 
- рачуни као доказ о набавци садног материјала, опреме (стубови и жица) и 

извршеним услугама (обраде тла, садње, уградње стубова и жице), 
- декларацију о квалитету садног материјала и 
- овјерена изјава корисника подстицаја о изграђеном засаду. 

- Остала документа биће прописана Правилником. 

 
Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним произвођачима који 
у текућој години изврше улагања у призводњу љекобиља у текућој години а који 
имају уговорену производњу и то: 

 Физичка лица, 

 

 Минимална површина за подизање производних засада љекобиља је засад 
од 0,2 хектара,  са одговарајућим бројем садница по хектару, и то: 

а) за смиље, минимално 35 000 садница/ ха,  
б) за матичњак, минимално 45 000 садница/ха, 

    ц) за лаванду, минимално 20 000 садница /ха,   
 

 Документа која су потребна приликом подношења захтјева: 
 

- рачуне као доказ о уложеним средствима, 
- изјава корисника подстицаја о заснованом засаду, 
- Уговор са откупљивачем. 

 
 Аграрни фонд ће одобравати до 20% у односу на уложена средства за 

подизање засада љекобиља 
 Максимално по овом основу пољопривредно газдинство може остварити до 

1000,00 КМ 
 Рок за подношење захтјева је 30.11.2017.године 

 
- Средства су обезбеђена на Буџетској позицији града Бијељина: 415200- 

подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде 
 

Подршка развоју сточарске производње,  
У протеклим годинама сточни фонд у Семберији је драстично смањен. Због 

претешких процедура остваривања подстицаја за сточарску производњу на 
државном нивоу ситни пољопривредни произвођачи нису у могућности остварити 
подстицај за свој развој. Да би се овај неповољан тренд зауставио и покренуо развој 
сточарства потребно је створити повољан амбијент, покренути производњу и 
обновити сточни фонд.  
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Потребно је омогућити пољопривредним произвођачима  повољне 
подстицајне линије са поједностављеним процедурама  како би се наш произвођач 
учинио равноправним са произвођачима у окружењу. Без стабилне и развијене 
сточарске производње нема ни развијене пољопривреде. Сточарство утиче на 
развој ратарске производње, јер се око три четвртине ове производње утроши на 
исхрану стоке, а такође је стајњак као споредни производ веома битно средство за 
одржавање структуре и производне способности земљишта. Треба тежити ка 
синтези сточарске и ратарске производње, очувању и побољшању богатства, 
плодности и структуре земљишта и повећању укупне пољопривредне производње.  

Имајући у виду потенцијал који је расположив на подручју Семберије, 
сточарској производњи као области са најбржим обртом капитала у пољопривреди 
би требало посветити посебну пажњу и њен удио у укупном аграру повећати како 
би се остварила предност као што је то случај у развијеним земљама где сточарство 
предствља локомотиву развоја читавог аграра. 
 

Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним 
произвођачима који у текућој години изврше проширење сточног фонда на свом 
имању кроз набавку  или у властитом узгоју и то за: 
Телад за даљи тов: 

 физичка лица, 
 пољопривреднике који набаве или произведу на свом имању 3 телета за 

даљи тов, 

 Аграрни фонд ће одобравати до 80 КМ за теле које иде у даљи тов, 
 Максимално по овом основу пољопривредно газдинство може остварити до 

3000,00 КМ 
 Рок за подношење захтјева је 31.10.2017.године 

 
Документа која су потребна приликом подношења захтјева: 

- копија „А1 Образца“ или копија пасоша  издата од Агенције за означавање 
животиња – пасош животиње „Образац Д“ да је грло произведено на 
властитом имању или преведено на корисника подстицаја 

- Овјерена изјава, 

- Остала документа биће прописана Правилником. 

 
Прасад за даљи тов: 

 физичка лица, 
 пољопривреднике који набаве или произведу на свом имању 100 ком 

прасади за даљи тов, 

 Аграрни фонд ће одобравати до 8 КМ по прасету за даљи тов,  
 Максимално по овом основу пољопривредно газдинство може остварити до 

2000,00 КМ 
 Рок за подношење захтјева је 31.10.2017.године 

 
Документа која су потребна приликом подношења захтјева: 

- копије  пасоша за купљену прасад -  увјерење о здравственом стању 
животиња или Образац о спроведеним мјерама заштите на имању.                   
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- овјерену изјаву, 
- подносилац захтјева дужан је да 20 дана прије истека това обавјести 

Аграрни фонд  да пошаље комисију која ће на лицу мјеста констатовати 
испуњеност услова по поднесеном захтјеву. 

- након продаје товних свиња у Аграрни фонд ће доставити Образац - 
Увјерење о здравственом стању животиње– пасош продатих животиња. 

- Остала документа биће прописана Правилником. 

 
 
Властити узгој јуница: 

 физичка лица, 
 пољопривредници који на свом имању произведу минимално 1 јуницу и 

формирају стадо од три краве, 

 Аграрни фонд ће одобравати до 120 КМ за јуницу у властитом узгоју, 
 Максимално по овом основу пољопривредно газдинство може остварити до 

3000,00 КМ 
 Средства су обезбеђена на Буџетској позицији града Бијељина: 415200- 

подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде 
 
Документа која су потребна приликом подношења захтјева: 

- копије  пасоша за произведена грла образац  „Д“  на име корисника  
подстицаја, 

- потврда ветеринара о осјеменавању или цертификат на име власника фарме 
о самосталном осјеменавању, 

- потврда о стеоности, 
- овјерену изјаву, 
- предметно грло код прве оплодње треба да је старости од 14 – 20 мјсесеци. 

- Остала документа биће прописана Правилником. 

 
Властити узгој назимица: 

 физичка лица, 
 пољопривредници који на свом имању произведу минимално 5 назимица у 

властитом узгоју и формирају стадо од 10 крмача, 

 Аграрни фонд ће одобравати до 80 КМ за назимицу у властитом узгоју 
 Максимално по овом основу пољопривредно газдинство може остварити до 

2000,00 КМ 
 Рок за подношење захтјева је 31.10.2017.године 
 

Документа која су потребна приликом подношења захтјева: 
- потврда о упису у регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке са бројем 

грла, идентификационим бројевима и да су грла уписана у матичну књигу а 
које води  Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде 
Републике Српске ( у даљем тексту: Министарство) у својој евиденцији,  

- потврда да је нераст осјеменитељ уписан у централни регистар мушких 
матичних грла а које води Министарство у својој евиденцији, 

- овјерена изјава, 
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- Остала документа биће прописана Правилником. 

- Средства су обезбеђена на Буџетској позицији града Бијељина: 415200- 
подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде 

 
 
Подршка за набавку система за наводњавање  
Регион Семберије је климатско подручје у којем су временски услови 

промјенљиви, нестабилни и непредвидиви. Располажемо са изузетно богатим 
водним потенцијалом лако приступачне воде, а истовремено за поједине гране 
производње као што је ратарство користе се мале количине воде  док је нешто боља 
слика у повртларској производњи. Према томе  наша земља по наводњаваним 
површинама је међу последњим у Европи.  

Просјечни приноси ратарских, повртларских и воћарских култура су ниски. 
Имамо малу искориштеност потенцијала биљке  која  осцилира кроз године што се 
првенствено повезује с недовољно падавина тј. појавом суше. У биљној 
производњи је, уз остале, већ давно уочен проблем недовољног наводњавања, као 
ограничење повећања производности. Из године у годину постајемо зависни од 
наводњавања јер све јасније постаје да у нашим условима нема успешне биљне 
производње без наводњавања, јер је суша редовна појава. Наводњавање је једина 
мјера којом се у потпуности могу рјешавати проблеми суше. Веома ријетки али 
успјешни примјери доказ су перспективе која се односи на улагање у системе за 
наводњавање. Повећањем површина под наводњавањем позитивно ће се одразити 
на преструктуирање пољопривредне производње у корист интензивних култура, 
развој сточарства и повртларства, бољег коришћења капацитета у прехрамбеној 
индустрији, већу запосленост и снабдјевеност домаћег тржишта као и већег извоза. 

 
Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним произвођачима 

који у текућој години изврше улагања у системе за наводњавање и систем за 
наводњавање „Тифон“ и то за: 

 физичка лица, 
 Аграрни фонд ће одобравати до 15%  од висине уложених средства за 

набавку система за наводњавањ и система за наводњавање „Тифон“ 
 Максимум по овом основу пољопривредно газдинство може добити до 

2000,00 КМ 
 Рок за подношење захтјева је 31.10.2017.године 
 

- Уз захтјев је потребно доставити  документа и то: 
-  рачуне као доказ о инвестираним средствима за набавку материјала, опреме 

или о извршеним услугама монтаже (  системе за наводњавање, пумпе са 
опремом, распрскивачи, и др.). 

 
За систем за наводњавање „Тифон“ потребно је доставити: 

- рачуне о извршеној набавци опреме, 
- Средства су обезбеђена на Буџетској позицији града Бијељина: 415200- 

подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде 
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Подршка увођењу сертификоване производње 

Пратећи развој земаља у окружењу као  и прилагођавање европским 
тржиштима све више смо условљени да имамо контролу производа. Да би извезли 
одређене пољопривредне производе или прерађевине од пољопривредних 
производа неопходна је контрола квалитета тих производа. Како је произведена, на 
који начин је произведена, да ли је здравствено безбједна итд. Пољопривредна 
производња на подручју Семберије није адекватно организована. Производе се 
пољопривредни производи који немају адекватан квалитет због прекомјерне 
употребе пестицида. Неадекватна употреба пестицида и минералних ђубрива 
доводи до појава тешких обољења са којим је наше становништво суочено. 
Произведена роба на овакав начин све је мање тражена на тржишту јер је 
потрошачи избјегавају. Смањена је конкурентности. Потржња је за производима из 
увоза јер је потрошачи сматрају квалитетнијом. Пољопривредна газдинства нису у 
могућности да уведу системе квалитета и због тога све се више одлучују на 
инпровизацију. Ово доводи до производње не стандардне робе и робе смањеног 
квалитета.  

Пошто је сертификација за појединачно пољопривредно газдинство скупо, 
рјешење је увођење система квалитета производње преко организованих група 
(задруга, удружења). У овом случају задруге или удружења би била носиоци 
система квалитета, а пољопривредни произвођачи чланови те ће  производити по 
задатим критеријумима система квалитета (ИСО,ГЛОБАЛ ГАП ХАЦЦП и др.) 

Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним произвођачима 
или организованим групама ( удружењима или задругама) који у текућој години 
изврше улагања у системе квалитета и то за: 

 физичка лица или организоване групе пољопривредних произвођача  
( удружења или задруге), 

 Аграрни фонд ће одобравати до 20%  од висине уложених средства за 
набавку система квалитета 

 Максимум по овом основу се може добити до 2000,00 КМ 
 Рок за подношење захтјева је 30.11.2017.године 
 
Уз захтјев је потребно доставити  документа и то: 

-  Копију сертификата, 
-  уговор за припрему и увођење система квалитета, 
-  рачуне  као доказ о инвестираним средствима за увођење сертификата. 

- Средства су обезбеђена на Буџетској позицији града Бијељина: 415200- 
подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде 

 
Подршка изградњи инфраструктуре 
Да би пратили развијеност села са земљама у региону Аграрни фонд је у 

предходном периоду дио средстава усмјеравао у изградњу инфраструктуре у 
селима. Све је већа потреба за савременим возилима, опремом и технологијом.Да 
би имали јака и развијена села морамо имати развијену инфраструктуру. 

Све више младих одлази у градове у потрази за лакшим и једноставнијијм 
животом. Да би омогућили останак младих на селу поред пословног амбијента 
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морамо стварати и инфраструктурни амбијент како би поједноставили и олакшали 
живот становницима руралних подручја. 

У наредном периоду Аграрни фонд планира улагати у сеоску инфраструктуру 
Под сеоском инфраструктуром  подразумјевају се : локални и некатегорисани  

путеви, мостови, расвјета, гробља, вјерски објекти, системи водоснадбјевања, 
домови културе, уређење канала, пропуста, игралишта и други објеката сеоске 
инфраструктуре, а које заједнички користи рурално становништво. 

 
 
Подстицајна средства ће се усмјеравати у оне дијелове који поднесу захтјев  
 захтјев са описом послова,  
 овјерену  изјаву о изградњи и намјени инфраструктурног објекта, 
  предмјер радова, 

 
Организовани откуп поврћа и воћа 
Подручје Семберије је познати поврталарски крај. Највише је заступљена 

производња купуса, паприке, парадајза, кромпира док у последње вријеме све више 
имамо производњу   краставаца, цвекле и др. Од воћарских култура највише је 
заступљена шљива међутим у последње вријеме имамо интезивније засаде јабуке, 
крушке. 

Пољопривредна производња захтјева велика улагања како у повртларској 
производњи исто тако, али и више у воћарској производњи. Да би овај узрок 
смањили и ублажили последице Аграрни фонд ће у 2015.години финасирати 
организовани откуп поврћа, воћа и дувана из предходне године. Повртларске и 
воћне врсте које ће Аграрни фонд субвенционисати су:   
Воће:  крушка, шљива, вишња,кајсија и јагода.  
Поврће: краставац ( у типу корнишона ), паприка, парадајз, цвекла, купус и 
патлиџан 

 
Подносилац захтјева: организатор откупа 

 Аграрни фонд ће одобравати до 10%  од висине продајне цијене поврћа, 
воћа и дувана  

 Максимум по овом основу пољопривредно газдинство може добити до 
3000,00 КМ 

 Рок за подношење захтјева за дуван је 01.08.2017.година а за организовани 
откуп поврћа и воћа је 31.10.2017.године 

 
- Уз захтјев је потребно доставити  документа и то: 
- Списак произвођача са уговореним количинама, 
- Уговоре или копије уговора са пољопривредним произвођачима, 
- Спецификацију произвођача са обрачунатом премијом, 
- Откупне блокове, 
- Изјава организатора откупа, 
- Средства су обезбеђена на Буџетској позицији града Бијељина: 415200- 

подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде 
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Подршка интересном удруживању пољопривредника 

Пољопривредна производња на подручју Семберије није адекватно 
организована. Семберска равница има квалитетно земљиште, лако приступачну 
воду, повољну климу. Семберски пољопривредник може произвести квалитетну 
храну (поврће, воће, житарице идр.). И све се одражава у континуитету док не 
дође до пласирања или продаје тих њихових производа, јер су препуштени сами 
себи и накупцима. Оснивањем задруга ријешит ћемо  организованост производње 
( квалитет и квантитет пољопривредних производа и једним дијелом уређено и 
тржиште гдје ће се пословати по уређеним екомноским принципима.  Да би 
повећали конкурентност пољопривредних  производа потребно је укључити што 
више актера ( пољопривредне произвођаче, откупљиваче – задруге, прерађиваче, 
власнике хладњача, силоса и трговачке ланце.) Увезујући све у једну цјелину 
произвођач, откупљивач, потрошач, добићемо један заокружен процес 
производње и продаје.  

Оснивањем удружења, пољопривредних задруга, пољопривредних 
кластера  може се рјешити боља организација пољоприведне производње и 
продаје јер можемо укључити и трговачке ланце гдје сви лакше могу остварити 
своје заједничке  интересе. Аграрни фонд ће у наредном периоду радити на 
организацији и помоћи приликом организовања пољопривредника и помагати 
удружења и пољопривредне задруге.   

Удружења ,пољопривредне задруге и пољопривредни кластерт Аграрни 
фонд ће помагати на основу њихових програма за текућу годину. Уз програм који 
желе да финасира Аграрни фонд удружења достављају: статут, рјешење о 
регистрацији и изјаву одговорног лица. 
 

Пољопривредне задруге и пољопривредни кластери који су основани на 
подручју Града Бијељина у текућој години Аграрни фонд ће субвенционисати тако 
што ће платити судску таксу за регистрацију. Уз захтјев ће доставити копију 
уплатнице и копију рјешења о регистрацији са Уговором о оснивању и задружним 
правилима за задруге, а за кластере доставиће копију уплатнице, копију рјешења о 
регистрацији и уговор о оснивању. 
 
Рок за подношење захтјева: 30.09.2017.године 
 

- Средства су обезбеђена на Буџетској позицији града Бијељина: 415200- 
подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде 

 
 

Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета сајмовима и 
подршка увођењу сертификоване производње, 

Пратећи развој земаља у окружењу као и прилагођавање европским 
тржиштима све више смо услвољени праћењу трендова и едукацији 
пољопривредних произвођача. На подручју Семебрије мали број пољопривредника 
се бави интезивном производњом. Пољопривредни произвођачи тешко прихватају 
новине због великих улагања у пољопривреду  иако су и они свјесни да 
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прихватањем новина могу постићи веће и боље резултате. Да би што лакше  и 
једноставиније приближили модерну пољопривреду Аграрни фонд ће помоћи 
организаторима предавања. Аграрни фонд ће у овој години организовати и одлазак 
на сајам пољопривреде у региону и окружењу. 

На основу захтјева и одлуке Управног одбора Аграрни фонд ће 
распоређивати средства  

- Средства су обезбеђена на Буџетској позицији града Бијељина: 415200- 
подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде 

 
 

Регрес камата за прољетну сјетву и задруге 
које врше организовани откуп поврћа и воћа 
Пољопривредна производња као најзначајнија грана привреде Семберије 

карактерише финасијска исцрпљеност и неликвидност. Један од циљева Аграрног 
фонда је свако усмјерење ка томе да пољопривреда постане грана која ће у 
потпуности подмирити домаће тржиште. У предходном периоду пољопривредни 
произвођачи су приморани да своју производњу финасирају од средстава 
пословних банака. Ова мјера доприноси амортизовању проблема  недостатка 
финасијских средстава у пољопривреди и дјелимично компезује недовољну и још 
увјек скупу кредитну понуду пословних банака. Да би ублажили последице 
великих камата Аграрни фонд у свом програму понудиће регрес камата за 
прољетну сјетву и регрес камата за задруге које врше организовани откуп 
пољопривредних  производа. 
Регрес камата за прољетну сјетву 

Подносилац захтјева: Пословна банка 
 Аграрни фонд ће одобравати до 3%  камате  стим да укупна камата није већа 

од 9,5%  
 Максимални износ кредита  до 10 000,00 КМ 
 Рок за подношење захтјева  је 31.07.2017.године. 
 

Уз захтјев је потребно доставити  документа и то: 
- Копија уговора између даваоца кредита и корисника кредита, 
- Спецификација обрачуна регресиране камате, 
- Копија протокола о сарадњи, 
- Изјава о тачности података. 

 
 

 2.          Активности које ће се вршити у континуитету 
 

 Израда правилника о условима и начину подстицаја у пољопривреди. 
 Провођење задатака и активности дефинисаних Стратегијом развоја 

општине Бијељина, а које су у надлежности Аграрног фонда. 
 Стручно усавршавање запослених, праћење семинара, стручних 

скупова итд. 
 Израда програма кориштења финансијских средстава Аграрног 

фонда. 
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 Остваривање контаката и тражење финансијских средстава од 
иностраних амабасада са сједиштем у БиХ. 

 Ако дође до реализације у проналажењу финансијских средстава од 
страних амбасада који буду ишли преко Аграрног фонда помоћ 
приликом израде програма за конкурс. 

 Ангажовање стручњака за различите гране пољопривреде из завода , 
института и других научних институција за едукацију 
пољопривредних произвођача. 

 Обилазак произвођача, којима је Аграрни фонд одобрио средства као 
вид контроле да су средства инвестирали у ону намјену за коју су им 
одобрена . 

 Остале послове по Статуту Аграрног фонда и Правилнику о начину и 
условима подстицаја за пољопривредну производњу у 2014. години. 

 Израда информације о реализацији закључака Скупштине града. 
 
 
 

3. Аграрни фонд за свој рад одговоран је Градоначелнику  и Скупштини града 
Бијељина. 

4.     Саставни дио овог програма рада је Одлука о програму кориштења 
средстава за подстицај пољопривредне производње за 2017. годину. 

             
                                                                                             ДИРЕКТОР                                                                          
                                                                             _________________________ 
                                                                                          Иван Стевић,с.р. 
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ПРЕДЛОГ 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 38. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13, 30/16), Скупштина Града на својој сједници 
одржаној дана, _________________, донијела је: 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ  

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2017. ГОДИНИ 
 

I 
Овом Одлуком усваја се Програм кориштења средстава за подстицај 

пољопривредне производње предвиђених буџетом Града Бијељина за 2017. годину. 
 

II 
Расположива средства : 
 
         Укупан износ расположивих средстава предвиђен Буџетом Града Бијељина 
који се усмјерава за подстицај пољопривредне производње је 1.100.000,00 КМ 
   

III 
План утрошка : 
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи начин: 
 
Подстицај производњи,  доходку и руралном развоју: 
           1.  Подршка организованом откупу поврћа ,воћа, (дувана из 2016. године),      
                 …………………………........................................................   140 000,00 КМ 
           2.   Подршка сточарству.............................................................   300 000,00 КМ 
           3.   Подршка подизању нових засада воћа ...............................    20 000,00 КМ 
           4.   Подршка пластеничкој производњи и наводњавању ......    70 000,00 КМ 
           5.   Афирмација домаће пољопривредне производње  .........    220 000,00 КМ 
           6.   Подршка изградњи инфраструктуре    …..........................   150 000,00 КМ  
           7.  Средства за вандредне и непредвиђене ситуације 
               (елементарне непогоде и др.)  …..........................................    50 000,00 КМ 
           8.  Помоћ  удружењима,  .........................................................     50 000,00 КМ 

 9.  Регрес камата за прољетну сјетву и ................................       30 000,00 КМ 
          10.  Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета. 
               Сајмовима, подршка увођењу сертификоване производње, суфинансирање       
               анализа квалитета земљишта и пројеката развојних агенција, 60 000,00 КМ 
          11.  Подршка изградњи складишних капацитета.......................    10 000,00 КМ 
 
УКУПНО  за 2017.годину.................................................................... 1 100 000,00 КМ 
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Обавезе из 2016. године биће измирене у 2017.години а на терет буџета из 

2016.године. 
 

IV 
     Средства из члана ИИИ ове одлуке налазе се на буџетској позицији 415200 – 
подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде.  
 

Средства из члана ИИИ тачке 2., 3., 4. и 11. се односе на стартегију развоја 
града Бијељина 2014 – 2023. Године. 
            
      Расподјелу средстава из члана ИИИ став 2. тачке 5. вршит ће Одјељење за  
пољопривреду.  

Расподјелу осталих средстава вршиће Аграрни фонд. 
 Средства ће се расподјељивати на основу Правилника о начину и условима 
подстицаја пољопривредне производње за 2017.годину, који ће се донијети а на 
који даје сагласност Градоначелник Града Бијељина. 
 
           Правилником  се уређују  критеријуми, начин и поступак расподјеле 
средстава којим располаже Аграрни фонд и Одјељење за пољопривреду. 
 
           Правилником ће се предвидјети могућност да Управни одбор изврши 
реалокацију финасијских средстава  са одређених позиција на другу позицију 
гдје се појави потреба за тим. 

 
 

V 
            Контролу и надзор над извршењем и реализацијом одредби овог 
програма вршит ће органи Администартивне службе Града Бијељина надлежни 
за финасије, пољопривреду, испекцију и органи интерне контроле. 
 
 

VI 
            Ова Одлука ступа на снагу   наредног  дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА 
 

 
 

Број:                  / 17                                               П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 
Б и ј е љ и н а,                                            СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
Датум, _________  .2017. године                      ________________________ 
                                                                                   Славиша Марковић 
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РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА 
СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 

2017.ГОДИНУ 
 

 
Одлука о програму и кориштењу средстава за подстицај пољопривредне 
производње у 2017. години се доноси се на основу донесеног Буџета Града 
Бијељина за 2017.годину и Стратегије развоја града Бијељина 2014-2023 године. 
На основу ове Одлуке правит ће се Правилник о начину и условима подстицаја 
у пољопривредној производњи, који усваја Градоначелник Града Бијељина.                                                                      
 
 
                                                                                                 ОБРАЂИВАЧ 
                                                                                             АГРАРНИ ФОНД 
                                                                                             _______________ 
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