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Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLVI
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12. јул 2010. ГОДИНЕ

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова („Службени гласник општине Бијељина“, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:
СКП - 34 П1/10
I
Приступа се јавној набавци радова под шифром:
СКП - 34 П1/110
II
За потребе Одјељења за стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих радова: Изградња паркинг простора у
улици Милоша Црњанског - иза зграде ОЈДП „Град“ грађевински радови и саобраћајна сигнализација (хоризонтала и вертикална).
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 85.000,00 KM. Средстава се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са
буџетске ставке: „Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна и електро мрежа и канализација)
- буџет и кредитна средства“, економски код 821 600,
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка предметних радова ће се спровести
кроз отворени поступак.
V
Предвиђени рок за реализацију радова је од дана
закључивања уговора до 31.12.2010. године.

БРОЈ 14/2010
VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y „Службеном гласнику општине Бијељина“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-126/10
Бијељина,
Датум, 06. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова („Службени гласник општине Бијељина“, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУТА ШИФРА: ОП-07/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под
шифром: ОП-07/10
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка следећих услуга: Ресертификација/сертификациона провјера система управљања квалитетом у општини Бијељина по захтјевима стандарда ИСО
9001:2008.
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III

I

Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 18.000,00 KM. Дио
предвиђених средстава у износу од 10.000,00 KM ce
обезбјеђује из буџета општине за 2010. годину, износ
од 4.000,00 KM из буџета за 2011. годину, а преостали
износ од 4.000,00 KM ce обезбјеђује из буџета за 2012.
годину. Средства се обезбјеђују са буџетске ставке
„Уговорене услуге“, економски код: 613900, потрошачкајединица: 0005240.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
шифром: ДД - 11/10

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова на изградњи Дома културе у Доњем Црњелову-I фаза
III

IV
Предметна јавна набавка услуга ће се спровести
кроз поступак конкурентског захтјева без додатног
објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за пружање услугаје од дана потписивања уговора до 31.10.2012. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-128/10
Бијељина,
Датум, 07. 07. 2010. године

II

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној
самоуправи(„Сл. гласник PC“, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06,70/06 и 12/09) и члана 13. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова („Сл. гласник општине
Бијељина“, број:01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-11/10

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 106.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је: реконструкција и инвестиционо одржавање- домови културе-крадит, број потрошачке јединице 0005210, економски код 821 600.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак.
V
Предвиђени рок за реализацију уговора је 45 дана
од дана увођења извођача радова у посао, а најкасније
до 15.новембра 2010.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-127/10
Бијељина,
Датум, 09. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи („Сл.гласник PC“, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број:
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49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(„Сл. гласник општине Бијељина“, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА СКП-04-п1/10
I
У поступку јавне набавке услуга путем конкурентског захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци:“ Израда кућних бројева, огласних
табли, табли упозорења, путоказа,заштитних стубића,
подеста за постављање контејнера и саобраћајних знакова“, понуде су доставили следећи понуђачи:
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Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи („Сл.гласник PC“, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(„Сл. гласник општине Бијељина“, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА СКП-48/10
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка: “Изградња водоводне мреже у М.З. Бријесница“, понуде су доставили следећи понуђачи:

1.

ДОО „Призма“ Бијељина

1.

ДОО „Инстел“ Бијељина

2.

ДОО „Лабел инжењеринг“ Добој

2.

АД „Водовод и канализација“ Бијељина

3.

ДОО „Бук промет“ Бијељина

4.

ДОО „Хидромонт“ Источна Илиџа

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуђач ДОО“Лабел инжен>еринг“Добој
није испунио услове предвиђене тендерском документацијом из разлога што није доставио Лиценцу за
грађење објеката једноставне конструкције до 1.000 м2,
употребну дозволу за агрегат, те документацију за радника за извођење физичких радова јер се исти није евидентиран на овјереној листи Пореске управе PC.
Понуда ДОО „Призма“ Бијељина у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер је број примљених прихватљивих понуда мањи од
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретан уговор.
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-115/10
Бијељина,
Датум, 07. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуде АД „Водовод и канализација“ Бијељина, ДОО “Хидромонт“ Источна Илиџа и ДОО “Бук
промет“ Бијељина нису испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом из разлога што Уговор о
пружању услуга који је доставио понуђач АД“Водовод
и канализација“Бијељина и Уговор о пословно техничкој сарадњи и заједничком наступу који је доставио понуђач ДОО “Хидромонт“ Источна Илиџа, нису у складу са тачком 6.4 и тачком 6.6 тендерске документације.
Понуђач ДОО “Бук промет“ Бијељина, доставио је Потврду да понуђач није у постуку стечаја или ликвидације, издату од стране Основног суда у Бијељини са датумом издавања старијим од три мјесеца, рачунајући
од дана предавања понуде, a y понуди недостаје овјерена листа кључног персонала и Изјава инвеститора о
успјешно обављеним пословима.
Понуда ДОО “Инстел“ Бијељина у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер је број примљених прихватљивих понуда мањи од
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретан уговор.
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
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Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-93/10
Бијељина,
Датум, 09. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи („Сл.гласник PC“, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(„Сл. гласник општине Бијељина“, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ОП-26/10
I
У поступку јавне набавке услуга путем конкурентског захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци: „Уградња ламината, гипсани и
молерски радови у просторијама Административне
службе општина Бијељина у току 2010.гoдине“, понуде
су доставили следећи понуђачи:
1.

ДОО „Жеграп“ Бијељина

2.

ДОО „Бук промет“ Бијељина

3.

ДОО „Призма“Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуђач ДОО“Жеграп“Бијељина није испунио
услове предвиђене тачком 6.4 тендерске документације
из разлога што није доставио овјерену фотокопију дипломе за дипломираног инжењера грађевине.
Понуде ДОО „Бук промет“ Бијељина и
ДОО“Призма“ Бијељина у потпуности су испуниле услове предвиђене тендерском документацијом.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 46.тачка
6. Закона о јавним набавкама БиХ, јер су прикупљене
мање од три одговорајуће понуде.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-120/10
Бијељина,
Датум, 12. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи („Сл.гласник PC“, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(„Сл.гласник општине Бијељина“, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА у поступку
јавне набавке ДД-09/10
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци, а која се односи на набавку радова: „Извођење
радова на реконструкцији и адаптацији Дома културе у
Балатуну“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
прихваћена понуда:
ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
69.704,81 KM
III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

12. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи („Сл.гласник PC“, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Сл.гласник општине Бијељина“, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке СКП-н-52(3 лота)/10

Лот 1: Израда пројектно-техничке документације
за изградњу кружне раскрснице на локацији код МУПа,односно раскрсници улица Незнаних јунака-Душана
Барањина-Кулина Бана
1.

ДОО „Институт за путеве“ Бијељина

2.

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“
Бијељина

3.

ДОО ГП „Обнова“ Шамац

Лот 2: Израда пројектно-техничке документације
за изградњу кружне раскрснице на локацији код ДУДа,односно раскрсници улица Незнаних јунака - Сремска
- Иве Андрића - Стефана Дечанског
1.

ДОО „Институт за путеве“ Бијељина

2.

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“
Бијељина

3.

ДОО ГП „Обнова“ Шамац

Лот 3: Израда пројектно-техничке документације главног пројекта подземног пролаза за пјешаке у
ул.Незнаних јунака у Бијељини

ДОО „Институт за путеве“ Бијељина

2.

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“
Бијељина

3.

ДОО ГП „Обнова“ Шамац

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
Лот 1: Израда пројектно-техничке документације
за изградњу кружне раскрснице на локацији код МУПа,односно раскрсници улица Незнаних јунака-Душана
Барањина-Кулина Бана
1.

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина

20.000,00 KM

2.

ДОО „Институт за путеве”
Бијељина

21.050,00 KM

3.

ДОО ГП „Обнова”
22.150,00 KM
Шамац
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
20.000,00 KM

I
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева без додатног објављивања обавјештења
о набавци, а која се односи на набавку услуга: “Израда пројектне документације ( улица, путева, кружних
раскрсница и слично) на подручју општине Бијељина“,
понуде су доставили следећи понуђачи:

1.

II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-102/10
Бијељина,
Датум, 07. 07. 2010. године
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Лот 2: Израда пројектно-техничке документације
за изградњу кружне раскрснице на локацији код ДУДа,односно раскрсници улица Незнаних јунака-СремскаИве Андрића-Стефана Дечанског
1.

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“
Бијељина

12.000,00 KM

2.

ДОО „Институт за путеве“
Бијељина

13.387,50 KM

3.

ДОО ГП „Обнова”
14.025,00 KM
Шамац
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
12.000,00 KM

Лот 3: Израда пројектно-техничке документације главног пројекта подземног пролаза за пјешаке у
ул.Незнаних јунака у Бијељини
1.

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“
Бијељина

21.000,00 KM

2.

ДОО „Институт за путеве”
Бијељина

22.050,00 KM

3.

ДОО ГП „Обнова”
23.152,50 KM
Шамац
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
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ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
21.000,00 KM
III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-119/10
Бијељина,
Датум, 06. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи („Сл.гласник PC“, број:101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(„Сл.гласник општине Бијељина“, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-19-п1( 1 лот)/10
I
У поступку јавне набавке путем отворног поступка с, а која се односи на набавку радова: “ Редовно
одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју општине Бијељина -Лот 1:Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељима на подручју општине Бијељина“, понуде су доставили следећи понуђачи:
1.

АД „Бијељина пут“ Бијељина

2.

ДОО „ Радиша“ Бијељина

3.

ДОО „ ПГП Градитељ“ Бијељина

4.

ДОО“Бук промет“ Бијељина

12. 07. 2010.

ском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.

ДОО „Радиша“ Бијељина

84.713,85 KM

2.

АД „Бијељина пут“ Бијељина

96.352,13 KM

3.

ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина

110.455,02 KM

4.

ДОО „Бук промет“ Бијељина

137.744,10 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО“Радиша“ Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
84.713,85 KM
III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-94/10
Бијељина,
Датум, 12. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи („Сл.гласник PC“, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(„Сл.гласник општине Бијељина“, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке ДД-31/10

II

I

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на-

12. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

бавци, а која се односи на набавку радова: “ Извођење
радова на адаптацији читаоница у Ступњу-Градац,
Жестик-Средња Чађавица са адаптацијом просторија
МЗ и читаонице у Горњој Чађавици“, понуде су доставили следећи понуђачи:

(«Службени гласник опшине Бијељина», број: 5/05, 6/05
и 6/06), Начелник општине Бијељина, д о н и о ј е:

РЈЕШЕЊЕ
I

1.

ДОО „ Астра план“ Брчко

2.

ДОО „ ПГП Градитељ“Бијељина

3.

ДОО „ Бук промет“ Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда ДОО „Астра план“ Брчко није испунила услове предвиђене тачком 6.4.2 тендерске документацијејер радник Ковачевић Горан, дипл.инж.
грађевине није запослен на неодређено вријеме у ДОО
„Астра план“ Брчког, што се доказује Прегледом регистрованих обвезника уплате доприноса,издатим од стране Пореске управе PC.
Понуде ДОО“ ТПГП Градитељ“ Бијељина и ДОО
“Бук промет“ Бијељина у потпуности испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање,
1.

ДОО “Бук промет” Бијељина

15.285,80 KM

2.

ДОО “ПГП Градитељ” Бијељина

20.989,50 KM

Именује се Радна група за контролу намјенског
утрошка средстава, укључујући намјене, основе и износе средстава о финансирању проширења система
даљинског гријања из средстава прве емисије обвезница општине Бијељина, у саставу:
1.

Изет Цамић, дипл.инг.геодезије

2.

проф. доктор Владо Симеуновић

3.

Драган Вујић, дипл.правник
II

Задатак Радне групе, дефинисан је чланом 8. Споразума о финансирању проширења система даљинског
гријања из средстава прве емисије обвезница општине
Бијељина број 02-370-795/10 од 02.07.2010. године који
је потписан између општине Бијељина и ЈП „Градска
топлана“ Бијељина, је да изврши контролу намјенског
утрошка средстава, укључујући намјене, основе и износе средстава.
Комисија је обавезна да сачини детаљан извјештај
који доставља органима Општине и органима Топлане.
III

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Бук промет“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
15.285,80 KM

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-118/10
Бијељина,
Датум, 12. 07. 2010. године
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04,
42/05 и 11/05) и члана 51. Статута општине Бијељина

Број: 02-014-1-676/10
Бијељина,
Датум, 05. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 11/05) и члана 51. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и члана 4. Одлуке о
програму коришћењу средстава за подстицај пољопривредне производње у 2010.години ( „Службени гласник
општине Бијељина“, број: 09/10 ) Начелник општине
Бијељина д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2010. ГОДИНЕ АГРАРНОГ
ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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1.

Даје се сагласност на Правилник о начину и
условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2010. годину.

2.

Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука Управног одбора Аграрног фонда општине Бијељина бр.52/2010 од 22.06.2010.године и Сагласност Одјељења за привреду и
пољопривреду општине Бијељина бр. 02/1-31-207/10 од 06.07.2010. године налазе се у прилогу овог Рјешења и чине његов саставни дио.

3.

Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Бијељина“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-689/10
Бијељина,
Датум, 09. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 10. Статута Аграрног фонда општнне Бијељина (..Службени гласник општине
Бијељина“,број: 15/08, 21/08 ), члана 22. и 26. Закона о
пољопривреди,(,.Службени гласник Републике српске“,
број 70/06, 20/07 и 86/07 ),чланом 3. и 4.0длуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2010. години („Службени гласник
општине Бијељина‘\број: 09/10,), Управни одбор Аграрног фонда општине Бијељина, дана 22.06.2010. године
д о н и о ј е:

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА
У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
ЗА 2010 ГОД
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

12. 07. 2010.

која се баве пољопривредном производњом на територији Општине Бијељина.
Члан 3.
Пољопривредни произвођач подноси захтјев за
остваривање новчаног подстицаја који мора бити читко
попуњен, на ком ће бити уписан и број о регистрацији
пољопривредног газдинства. Ако корисник подстицаја
није носилац пољопривредног газдинства а живи у истом подноси овјерену кућну листу, заједно са осталим
документима која су прописана овим правилником.
На захтјеву за остваривање новчаног подстицаја
физичка лица треба да наведу: име и презиме,мјесто
становања, општина,број пољопривредног газдинства,
број телефона, број жиро рачуна или текућег рачуна,
назив банке, врсту подстицаја (на коју се производњу
односи) и потпис подносиоиа захтјева.( Образац а)
За правна лица: Име или назив фирме .сједиште фирме ЈИБ или ПИБ, број пољопривредног
газдииства,општина, број телефона, број жиро рачуна.
назив банке, врста подстицаја (на коју се лроизводњу
односи), печат и потпис овлаштеног лица. (Образац б)
Захтјев за остваривање новчани.х подстицаја у
пољопривреди подноси се на прописаном образцу који
је у прилогу овог правилника и чини његов саставни
дио.
Члан 4.
Доказ о инвестираним средствима је фактура или
овјерена копија фактуре, уз коју се обавезно прилаже и
фискални рачун или копија фискалног рачуна са ставкама које су предмет подстицаја.
Ставке на рачунима које нису предмст подстицаја
неће се узимати у обзир. За набављена средства и опрему у иностранству уз рачун од добављача прилаже се
пратећа царинска документација

Члан 1.

Члан 5

Правилником о начину и условима за подстицај у
пољопривредној производњи за 2010. годину, одређују
се начини и услови које морају да имају правна и физичка лица у примарној пољопривредној производњи
. поступак за њихово остваривање, општи и посебни критеријуми за остварнвање подстицаја са потребном документацијом, начин исплате, контрола и надзор
приликом остваривања подстицаја и обавезе које корисник подстицаја мора испунити након добијања подстицаја.

Пољопривредни произвођачи ће уз захтјев доставити овјерену изјаву са намјером због које се подносизахтјев, (гдје је наведено у члану).
Аграрни фонд може макнадно тражити доставу
докумената ако сматра да за то има потребе a која нису
наведена у правилнику.

Члан 2.
Права на подстицајна средства Аграрног фонда
општине Бијељина имају правна лица ( за поједине врсте подстицаја гдје наведено у члану) и физичка лица

Члан 6.
Након обраде захтјева и провјере достављене документације, Аграрни фонд општине Бијељина испдаћиват ће новчани подстицај корисницима.
Исплата подстицајних средстава корисницима врши се директним плаћањем на њихове текуће, односно
жиро-рачуне, на рачун добављача или на рачун извршиоца услуге.
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Службени гласник Општине Бијељина
Члан 7.

Трошкови који су настали по основу капиталних
улагања, а који се признају као основ за обрачун средстава подстицаја су:
а) трошкови куповине стоке (укључујући трошкове
транспорта), а према рачунима или уговорима о
продаји издатим од добављача,
б) трошкови куповине нове опреме (укључујући
трошкове транспорта и монтаже/уградње), а према рачунима или уговорима о продаји издатим
од добављача,
в) грошкови код изградње, адаптације и реконструкције грађевинских објеката, трошкови извођења радова.

ду пољопривредних производа на територији општине
Бијељина.
Право на премију односи се на следеће врсте:
Воће: крушка, шљива. вишња,кајсија и јагоде
Поврће: краставац, паприка, парадајиз,
Право на премију из предходног става овог члаиа
остварују физичка и правна лица (произвођачи) на основу пријаве („Образац в“) организатора производње
Аграрном фонду општине Бијељина. Уз прнјаву организатор производње доставља следећу документацију.
•

Списак произвођача са уговореним количинама у коме је назначено име и презиме произвођача, ЈМБГ, мјесто становања, регистарски број пољопривредног газдинства РБПГ и
количине уговорених производа по класама
и број утовора( за физичка лица), назив, сједиште и ЈИБ, регистарски број пољопривредног газдинства РБПГ и количине уговорених
производа по класама и број уговора (за правна лица), (.,Образац г“) који се налази у прилогу правилника и чини његов саставни дио.

•

Уговор са произвођачима о организованој
производњи

г) трошкови подизања вишегодишњих засада и то
код куповине садница, стубова, жице, обраде
тла, садње, уградње стубова, жице.
II НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ
Члан 8.
Право на новчане подстицаје у пољопривреди
произвођачи остварују за:
Подршку производњи и доходку:
1. Подршка организовани откупу поврћа, воћа и
(дувана за 2009. годину)
2. Калцификација пољопривредног земљишта,
Подршку руралном развоју:
3. Подршка изградњи капиталних инвестиција
у пољопривреди,
4. Подршка сточарству,
5. Подршка набавци механизације,
6. Подршка изградњи инфраструктуре
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације (елементарне непогоде и др.) и помоћ
удружењима,
8. Подршка при изради типских пројеката у
пољопривреди
9. Подршка едукацији, презентацији пројеката и
посјета сајмовима
Члан 9.
Подршка организованом откупу поврћа,
воћа и дувана
Организовани откуп поврћа и воћа
Право на регрес за уговорену производњу воћа и
поврћа остварују физичка лица која на основу уговора са
организатором производње уговоре и реализују производњу следећих повртарских и воћарских врста за прерађивачке капацитете на подручју општине Бијељииа.
Уговор из става 1. овог члана мора бити склопљен
са правним лицем pei истрованим за откуп или прера-
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Пријаве се Аграрном фонду достављају најкасније до
15.08.2010.године
Право на премију за уговорену производњу поврћа остварује се на основу захтјева који организатор производње подноси Аграрном фонду општине
Бијељина уз који прилаже:
•

Спецификацију произвођача са обрачунатом
премијом по врстама и класама откупљених
производа („Образац д“) која се налази у прилогу правилника и чини његов саставни дио.

•

откупни блокови као доказ о преузетим нето
количинама односно откупни листови и рачуни као доказ о продатим нето количинама
прерађивачу ако организатор уговорене производње није прерађивач,

•

изјаву организатора производње да су све количине поврћа за које се подноси захтјев за
премију откупљене од произвођача.

Висина премије за организовани откуп воћа и поврћа износи до 10% од уговорене цјене и исплаћиваће
се до висине расположивих средстава за ову намјену,
једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Крајањи рок за подношење захтјева за остварење
права па премију за уговорену производњу воћа и поврћаје 31.10.2010.год.
Члан 10.
Организовани откуп дувана
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Службени гласник Општине Бијељина

Право на премију за производњу дувана у листу
имају пољ.произвођачи са подручја општине Бијељииа
за произведени и продати осушени дуван из 2009.године, а на основу уговора о организованој производњи и
откупу дувана у листу.
Право на премију остварују физичка и правна лица произвођачи путем организатора производње на основу захтјева који се подноси Аграрном фонду уз који
прилажу:
•
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и анализу),
•

Препорука агенције за пpyжaњe стручних услуга у пољопривреди о потребној количини
кречњака за калцификацију,

•

Порески индентификациони број - ПИБ ( само за правна лица),

•

Изјава пољопривредника о извршеној калцификацији,

списак произвођача од којих је откупљен дуван, који садржи: име и презиме произвођача,
мјесто пребивалишта, ЈМБГ за физичко лице, сједиште и ЈИБ за правно лице, количине
откупљених дувана по типовима, број утовора и број откупног блока за физичка лица, односно број рачуна за правна лица, („Образац
ђ“), који се иалази у Прилогу овог правилника
и чини његов саставни дио,

Висина премије за калцификацију пољопривредног земљишта износи до 50 % уложених средстава и исплаћиваће се до висине расположивих средстава за ову
намјену.

•

уговор са организатором производње о организованој производњи и откупу дувана,

Члан 12.

•

изјаву организатора производње да су све количине дувана за које се модноси захтјев за
премију откупљене од произвођача,

•

спецификацију корисника подстицаја са
бројевима њихових текућих или жиро рачуна
груписаних по банкама, сачињену на („Обрасцу е“), који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио и

Висина премије за производњу дувана у листу из
2009. године је 0,15 КМ/кг .
Захтјев за исплату премије за дуван поднијет ће
организатори откупа дувана најкасније до 01.09.2010.
године.
Члан 11.

Крајњи рок за подношење захтјева за остваривање права на подстицајна средства за калцификацију
земљиштаје 30.11.2010.године.

Подршка изградњи капиталних инвестиција
у пољопривреди
Подршка изградњи објеката у сточарству
Право на подстицајна средства за адаптацију
постојећих и изградњу нових објеката смјештајног капацитета за најмање 10 музних грла имају корисници
(физичка лица) који у текућој години изврше улагања за
наведену намјену минммално 3.000,00 KM.
орисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
•

програм или пројекат адаптације поcrojehnx
или изградње нових објеката сачињен на
(„Обрасцу ж“), који се налази у прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио,

•

рачуне у складу са овим правилником као доказ о инвестираним средствима за набавку
материјала, опреме или о извршеним услугама и

•

изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.

•

Комисија формирана од стране Начелника
општине Бијељина на основу приложене документације и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање права
на подстицајна средства и о томе сачињава записник.

Калцификација пољонривредног земљишта
Права на подстицајна средства за калцификацију пољопривредног земљишта, као мјеру поправке
и побољшања земљишта, имају пољопривредни произвођачи (физичка и правна лица) са подручја општине Бијељина за к.о са подручја општине Бијељина која
у текућој години изврше калцификацију земљишта на
површини већој од 0,5 до 3 ха за физичка лица и најмање 1 ха до максимално 6 ха за правна лица.
Корисници подстицајних средстава остварују
права на основу захтјева, који подносе Аграрном фонду
општине Бијељина уз који прилажу следећу документацију:
•

Анализа земљиштаиа рН у KCI-u,

•

Рачуни о инвестираним средствима за калцификацију (рачун за кречњак, рачун за превоз

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 20 % од инвестираних средстава и не могу бити већа од 5.000,00 KM пo кориснику.
Захтјев за исплату подетицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 10.2010.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава за ову намјену, једном годишње након обраде
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Службени гласник Општине Бијељина

доказ о инвестираним средствима, за набавку
материјала, опреме или о извршеним услугама,

приспјелих захтјева.
Члан 13.
Право на подстицајна средства за адаптацију
постојећих и изградњу нових објеката за товне свиње
смјештајног капацитета за најмање 50 грла и приплодне
свиње смјештајног капацитета за најмање 10 грла имају
корисиици (физичка лица) која у текућој години изврше
улагања за наведену намјену минимално 3.000,00 KM.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
•

програм адаптације постојећих или изградње
нових објеката садржан у („Обрасцу ж“), који
се налази у прилогу овог правилника и чини
његов саставни дио,

•

рачуне у складу са овим правилником, као
доказ о инвестираним средствима, за набавку
материјала, опреме или о извршеним услугама,

•

Изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.

•

Комисија формирана од стране Начелника
општине Бијељина на основу прило-жене документације и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање права
на подстицајна средства и о томе сачињава записник.

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 20% од ин-вестираних средстава и не могу бити већа од 5 000,00 KM пo кориснику .
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•

изјава корисника подстицаја о уложени средствима.

•

Комисија формирана од стране Начелника
општине Бијељина на основу приложене документације и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање права
на подстицајна средства и о томе сачињава записник.

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 20% од инвестираних средстава и не могу бити већа од 5.000,00 KM по кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2010.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава за ову намјену, једном годишње након обраде
приспјелих захтјева.
Члан 15.
Право на подстицајна средства за адаптацију
постојећих и изградњу нових овчарннка/козарника
смјештајног капацитета за најмање 30 грла имају корисници (физичка лица) која у текућој години изврше
улагања за наведену намјену минимално 2.000,00 KM.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
•

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2010.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава за ову намјену, једном годишње након обраде
приспјелих захтјева.

програм адаптације постојећих или изградње
нових објеката сачињен на („Обрасцу ж“),
који се налази у прилогу овог правилника и
чини његов саставни дио,

•

рачуне у складу са овим правилником као доказ о инвестираним средствима, за набавку
материјала, опреме или о извршеним услугама и

Члан 14.

•

изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.

•

Комисија формирана од стране Начелника
општине Бијељина на основу приложене документације и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање права
на подстицајна средства и о томе сачињава записник.

Право на подстицајна средства за адаптацију
постојећих и изградњу нових објеката за тов јунади
смјештајног капацитета за најмање 10 грла имају корисници (физичка лица) која у текућој години изврше
улагања за наведену намјену минимално 3.000,00 KM.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
•

•

програм адаптације постојећих или изградње
нових објеката садржан у („Обрасцу ж“), који
се налази у прилогу овог правилника и чини
његов саставни дио,
рачуне, у складу са овим правилником као

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 20% од инвестираних средстава и не могу бити већа од 5.000,00 KM пo кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 3 1.10.2010.
године и исплаћиваће се до висипе расположивих сред-
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става за ову намјену, једном годишње након обраде
приспјелих захтјева.
Члан 16.

Корисници подстицајна средства остварују на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
•

рачуне у складу са овим правилником,као доказ о набавци садног материјала, опреме (стубови и жица)и извршеним услугама,

•

декларацију о квалитегу садног материјала и

•

изјава корисника подстицаја о изграђеном засаду.

Подршка изградњи репроцентара
Право на подстицајна средства за адаптацију
постојећих и изградњу нових репроцентара имају корисници правна лица који у текућој години изврше улагања за наведену намјену .
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
•

овјерена копија рјешења о упису у судски регистар

•

програм или пројекат адаптације постојећих
или изградње нових објеката -репроцентара, рачуне у складу са овим правилником као
доказ о инвестираним средствима за набавку
материјала и опреме,

•

изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.

•

Комисија формирана од стране Начелника
општине Бијељина на основу приложе-не документације и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање права на подстицајна средства и о томе сачињава
записннк.

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 20 % од инвестнраних средстава и не могу бити већа од 5.000,00 KM по кориснику .
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2010.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава за ову намјену, једном годишње након обраде
приспјелих захтјева.
Члан 17.
Подршка подизању засада
Право на подстицајна средства за подизање вишегодишњих производних засада јабучастог и коштуничавог воћа имају корисници (физичка лица) који се баве
пољопривредном производњом и који су извршили улагања у текућој години.
Минимална површина за коришћење ове субвенције је засад од 0,3 хектара, са одговарајућим бројем
садница по хектару, и то:
а) зајабучасте воћке, крушка, минимално 1.000 садница по хектару,
б) за коштуничаве воћксшљива, кајсија,бресква,
вишња минимално 800 садница/ха,

12. 07. 2010.

Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се у висини до 20% од висине инвестираних средстава и не може бити већа од 5.000,00 KM по
кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
11.2010. године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 18.
Право на подстицајна средства за подизање винограда имају корисници (физичка лица) која се баве
пољопривредном производњом и која су извршила улагања за наведену намјену.
Минимална површина за коришћење средстава је
засад од 0,1 хектара са најмање 3.000,00 лозних калемова по хектару.
Корисници подстицајна средства остварују на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
•

рачуне у складу са овим правилником, као
доказ о набавци садница, опреме (стубови и
жица),

•

декларацију о квалитету садног материјала.

•

изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима

Висима подстнцајних средстава за намјену из
овог члана утврђује се у висини до 20% од-влсине.инвестираних средстава и не може бити већа од 5.000,00
KM по кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најка-сније до
30.11.2010. текуће године и испалћиваће се до висине
расположивих средстава, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 19.
Садни материјал

12. 07. 2010.
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Право на иремију за произведене саднице јабучастог. коштуничавог и језграстог воћа имају правна
лица, предузетници и физичка лица за произведене, декларисане и продате саднице јабучастог, коштуничавог и језграстог воћа, који су уписани у регистар произвођача садног материјала и чија се производња прати
на основу прописа који регулишу област производње и
прометасадног материјала.
Право на премију у 2010. години за произведене саднице јабучастог, коштуничавог и језграстог воћа
остварује се на основу захтјева произвођача који се подноси Аграрном фонду уз који се прилажу:
•

рачуни или копије рачупа као доказ о продаји
садница .(продате саднице у јесен 2009. године и саднице продате у 2010. години)

•

увјерење овлашћене институције у Републици о чистоћи сорте садног материјала,

•

завршни записник републичког пољопривредног инспектора о контроли производње и
произведеним количинама, садница и

•

обрачун премије сачињен на „Обрасцу и“,
који се налази у Прилогу овог правилника и
чини његов саставни дио.

Висина премије за произведене и продате саднице јабучастог, коштуничавог и језграстог воћа утврђује
се након обраде приспјелих захтјева и износи до 20%
од просјечне тржишне цијене садница и не може бити
већа од 10 000,00 по кориснику.
Захтјев за испдату премије за произведене саднице јабучастог, коштуничавог и језграстог воћа подноси
се најкасније до 30.11.2010. године и испалпиваће се до
висине расположивих средстава, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 20.
Право на премију за производњу медоносног
биља за узгој пчела остварују корисници (физичка лица) која посједују најмање 20 пчелињих друштава.
Висина премије утврђује се након обраде свих
приспјелих захтјева за ову врсту производње.
Премију за производњу медоносног биља пчелари остварују на основу захтјева поднијетих Аграрном
фонду, уз који прилажу:
•

рачуне за набавку репроматеријала као доказ
о инвестираним средствима,

•

потврда удружења пчелара о броју пчелињих
друштава,

•

изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.

Висина премије износи до 30% инвестираних
средстава и не може бити већа од 2000,00 KM по кориснику.
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Захтјев за исплату премије подноси се најкасније
до 3 1.10.2010. године и исплаИиваће се до висине средстава предвиђених за ову намјену, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 21.
Подршка изградње складишних
капацитета - Хладњача
Право па подстицајна средства за набавку технолошке опреме хладњача имају корисници правна и физичка лица која у текућој години изврше улагања за наведену намјену.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
•

рачуне у складу са овим правилником, као
доказ о инвестираним средствима за набавку
материјала и опреме,

•

копију пројекта или ирограма адаптације
проширења постојећих или изградње нових
капацитета за прераду прехрамбених производа, као и за изградњу или набавку хладњача
- за правналица,

•

програм адаптације проширења постојећих
или из радње нових капацитета за складиштење прехрамбених производа за - физичка лица („Образац ж“) и

•

изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.

•

Комисија формирана од стране Начелника
општине Бијељина на основу приложене документације и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање права
на подстицајна средства и о томе сачињава записник.

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 20% од висине инвестираних
средстава и не могу бити већа од 5.000.00 KM по кориснику. За капацитете хладњача преко 400 м3 подстицај за уложена средства не може бити већи од 10 000,00
KM
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2010.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава Једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 22.
Подршка набавци система за наводњавање
Право на подстицајна средства за изградњу система за наводњавање имају физичка и правпа лица која
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се баве пољопривредиом производњом и која изврше
улаганћа за наведену намјеиу у текућој години. Предмет подстицаја могу бити извршена улагања у набављену покретну опрему за наводњавање (пумпе, цијеви,
цријева и сл.), набавка система за наводњавање „Тифон“ .
Физичка лица, корисници система за наводњавање остварују подстицајна средства на осно-ву захтјева који подносе Агарном фонду, уз који прилажу следећу документацију:
•

рачуне о извршеној набавци опреме и услуга
као доказ о висини извршених улагања која
су предмет субвенционисања трошкова,

•

изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.

Правпа лица, корисници система за наводњавање
остварују подстицајна средства на основу захтјева који
подносе Аграрном фонду, уз који прилажу следећу документацију:
•

•

рачуне у складу са овим правилником, као
доказ о инвестираним средствима за набавку
материјала, опреме или о извршеним услугама (за фолију и конструкцију) и

•

изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 20% од инвестираних средстава.
Максимални износ подстицајних средстава који
подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 2.000,00 KM.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2010.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 24.

овјерену копију рјешења о упису у судски регистар.

•

рачуне о извршеној набавци опреме и услуга
као доказ о висини извршених улагања која
су предмет субвенционисања трошкова.

•

изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима

Висина подстицајних средства за намјену из овог
члана утврђује се у износу до 20% од висине инвестираних средстава и не може бити већа од 2 000.00 по кориснику.

12. 07. 2010.

Подршка набавци механизацнје
Право на подстицај за куповину нових трактора произведених у Републици Србији од произвођача
ИМТ, ИМР, Металопрерада имају корисници (физичка лица) који од овлашћених дистрибутера на подручју
Републике Српске купе трактор. у складу са Споразумом о сарадњи у области привреде између Републике
Србије и Републике Српске (у даљем тексту: Споразум)
и Уредбе Владе Републике Српске о условима и начину субвенционисања куповине трактора произведених
у Републици Србији (у даљем тексту: Уредба).

Висина подстицајних средстава за набавку система за наводњавање „Тифон“ утврђује се у износу до
20% од висине инвестираних средстава и не могу бити
већа од 8 000,00 KM по кориспику.

Корисници који купе нове тракторе после
01.06.2010.године имају право на подстицајна средства
у износу од:

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније 31..10.2010.
године.и исплаћиваће се до висине расположивих ередстава, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.

б) 2.000,00 KM за купљене тракторе преко 50 КС.

Члан 23.
Подстицај набавци пластеника
Право на подстицајна средства за изградњу нових
пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу корисне површине од најмање 100 м2 по пластенику имају физичка лица која се баве пољопривредном
производњом и која у текућој години изврше улагања
за наведену намјену.
Корисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Аграрном фонду општине
Бијељина, уз који прилажу следећу документацију:

а) 1.000,00 KM за купљене тракторе do 50 КС и

Право на подстицајна средства за набавку трактора остварује се на основу захтјева које корисник подмоси Аграрном фонду, уз који се прилаже:
•

рачун у складу са овим правилником,

•

овјерена копија саобраћајне дозволе у коју је
унесена забрана отуђења трактора у року три
године од дана регистрације (клаузула забране отуђења у саобраћајну дозволу се уноси па
основу Уредбе).

•

изјава пољопривредног произвођача да
купљену машину неће отуђити у периоду од
3 године.

•

кућна листа ако подносилац захтјева није носилац пољопривредног газдинства, a члаи је
истог.

12. 07. 2010.
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Захтјев за исплату подстицајних средства за куповииу нових трактора и прикључних машина подноси
се најкасније до 31.10.20Ш.године, а средства ће се исплаћивати до износа предвиђених за ову намјену.
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теринара о угинућу или неопходности мјере
принудног клања.
Захтјев се подноси само једном у току године

Подршка сточарству

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 200,00 KM по телету и не могу
бити већа од 10.000,00 KM по кориснику.

Право на подстицајна средства за набавку квалитетно приплодних стеоних јуница имају корисници
(физичка лица) који у текућој години набаве минимално једну квалитетно при-плодну стеону јуницу и формирају основно стадо од најмање три музна грла.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2010.
године и исплаћиваће се до износа предвиђених за ову
намјену, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.

Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фопду, уз који
прилажу следећу документацију:

Члан 27.

Члан 25.

•

рачуне у складу са овим правилником као доказ о инвестираним средствима,

•

копије пасоша за купљена грла образац „Д“
на име корисника подстицаја и

•

овјерену изјаву да предметно грло за које
остварује подстицај неће отуђити најмање
три године, изузев због здравствених проблема у ком случају мора обезбиједити потврду
ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 300,00 KM по jyници или до
5.000,00 KM по кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније 31. 10.2010.
године и исплаћиваће се до износа предвиђених за овау
намјену, једном годишње пакон обраде приспјелих захтјева.
Члан 26.
Право на подстицајна средства за набавку квалитетног товног материјала имају корисиици (физичка
лица) који у текућој години набаве минимално 10 мушких телади.
Корисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Аграрном фонду након што
добију Пасош животиње, образац Д“, уз који прилажу
следећу документацију:
•

копија пасоша издата од Агенције за означавање животиња - пасош животиње образац,
„Д“ да је грло преведено на корисника подстицаја

•

овјерену изјаву да предметно грло за које
остварује подстицај неће отуђити прије истека това, изузев због здравствених проблема
у ком случају мора обезбиједити потврду ве-

Право на подстицајна средства за набавку товних
прасића имају корисници (физичка лица) који у текућој
години набаве минимално 100 прасића.
Корисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Аграрном фонду након што
добију Признаницу за извршене мјере заштите животиња, уз који прилажу следећу документацију:
•

копије пасоша за купљену прасад - увјерење о
здравственом стању животиња овјерену изјаву да предметно грло за које остварује подстицај неће отуђити прије

•

истека това, изузев због здравствених проблема у ком случају мора обезбиједити потврду ветеринара о угинућу или неопходности
мјере принудног клања.

Захтјев се подноси само једном у току године.
Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 20 KM по прасету, а не могу
бити већа од 5.000,00 KM по кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2010.
године и исплаћиваће се до изиоса предвиђених за ову
намјену, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 28.
Право на подстицајна средства за набавку квалитетпо приплодних супрасних назими-ца имају корисници (физичка лица) који у текућој години набаве минимално пет квалитетно приплодних назимица
и формирају основно стадо од најмање 10 приплодних
крмача.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу докумеитацију:
•

рачуне у складу са овим правилником, као
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доказ о инвестираним средствима,
•

копије пасоша за купљена грла и

•

изјаву да предметно грло за које остварује
подстицај неће отуђити најмање три године, изузев због здравствених проблема, у ком
случају морају обезбиједити потврду ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 100,00 KM по назимици а не
могу бити већа од 5.000,00 KM по кориспику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до31. 10.2010.
године и исплаћиваће се до износа предвиђених за ову
намјену, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 29.
Право на подстицајна средства за набавку квалитетно приплодних оваца и коза имају корисници (физичка лица) који у текућој години набаве минимално
двадесет квалитетно при-плодних оваца и коза и формирају основно стадо од најмање тридесет грла.
Кориспици остварују подстицајна средства па
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
•

копије пасоша за купљене овце или козе увјерење о здравственом стању животиња

•

изјаву да предметно грло за које остварује
подстицај неће отуђити најмање три године,
изузев због здраветвених проблема у ком случају мора обезбиједити потврду ветеринара о
угинућу или неопходности мјере принудног
клања.

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 100,00 KM по овци или кози и
не могу бити већа од 5.000,00 KM по кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 10.2010.
годиие и исплаћиваће се до износа предвиђених за овај
члан,једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 30.

12. 07. 2010.

изврше улагања за набавку репродуктивних грла и опреме за производњу сјемена за вјештачко осјеменавање.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
•

овјерена копија рјешења о упису у судски регистар,

•

рачуне у складу са овим правилником као
доказ о набавци грла за производњу сјемена
за вјештачко оејеменавање у говедарству и
свињогојству са педигреима за грла или

•

рачуие у складу са овим правилником као доказ о набавци репроматеријала и опреме (разређивач за сјеме.резервни и потрошни материјал за паковање реагенси и друго.),

•

изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.

Подстицајна средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 20 % од ин-вестираних средстава и не могу бити већа од 5.000.00 KM по кориснику .
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2010.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава за ову намјену, једном годишње након обраде
приспјелих захтјева.
Члан 31.
Подршка изградњи инфраструктуре
Материјални подстицај за подршку у изградњи,
поправци и уређењу сеоске инфраструктуре могу имати мјесне заједнице или групе грађана, које Аграрном
фонду поднесу захтјев уз који прилажу:
До 1000,00 KM подносе захтјев и овјерену изјаву
о намјери кориштења средстава.
Од 1000,00 KM до 7000,00 KM, мјесна заједница
или група грађана подноси захтјев Аграрном фонду уз
који прилажу:
•

уговор о извођењу радова са предмјером радова или пројекат о изградњи, поправци и
уређењу инфраструктуре

•

доказ о учешћу кориспика суфинасирања,

Набавка репродуктивних грла и опреме за вјештачкко
осјеменавање у говедарству и свињогојству

Износ који Аграрни фонд подстиче по захтјеву
Мјесну заједницу или групу грађана не може бити већи
од учешћа Мјесне заједнице или групе грађана.

Право на подстицајна средства из овог члана
имају постојећи репроцентри за производњу сјемена за
вјештачко осјеменавање у говедарству и свињогојству
на подручју општине Бијељина, који у текућој години

По окончању радова Комнсија формирана од стране Начелника општине Бијељина, на ос-нову приложене документације и увидом на лицу мјеста сачињава
записник, којим се констатује завршетак радова и иско-
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риштеност додјељених средстава
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Захтјеви се подносе Аграрном фонду

Под сеоском инфраструктуром подразумјевају се:
локални и некатегорисани путеви, мостови, расвјета,
гробља.системи водоснадбјевања и други објекти сеоске инфраструктуре, a које заједнички користи рурално становништво.

У случају пе испуњења услова за градњу корисник је дужан вратити наведени пројекат.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се Аграрном фонду
општине Бијељина најкасније до 30.09. 2010. године.

Пројекти које ћe финасирати Аграрни фонд односи се на изградњу типских стаја у СТОЧАРСТВУ за:

Члан 32.
Средетва за вандреднс и непредвиђене ситуаиије (елементарне непогоде и др.)
Права на средства за вандредне и непредвиђене
ситуације односе се на елементарне непогоде (пожар,
град,) утикуће стоке на пољопривредном газдинству и
друге непредвиђене ситуације.
Средства из овог члана ће се одобравати на основу захтјева који се поднесе Аграрном фонду, а на основу:
•

замнсника Комисије за процјену штета,

•

изјава корисника о тачности података,

Средства за исплату из овог члана утврђује Комисија за процјену штета и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.

Аграрни фонд ће финасирати са 100% предвиђених средстава израдити доле наведене пројекте.

Музне краве капацитета 20 и 50 грла,
• Везаног система држања:
Линијског система муже, станица за сакупљњем млијека, сисистем изђубравања чврстог и течног стајњака и остало што је потребно
за овакав систем држања стоке.
• Слободиог система држања:
Систем измузишта 2x2 до 2x4 краве, системи за изђубравање чврстог и течмог стајњака,
базеп за течни стајњак итд.
Тов јунади каиацитета 20 и 50 грла
Код това јунади користити слободни систем држања због лакше манипулације.
Фарме свиња капацитета 20 и 50 крмача .
Ове фарме пројектовати тако што ће имати затворен циклус од прасета до велике свиње.Треба да садржи чекалиште, прасилиште, одгој малих прасића и товилиште.

Помоћ удружењима

Фарме товних свиња канацитета од 200 и 500 ком,
Фарма товних свиња треба да садржи потребне
пројектне стандарде.

Права на подстицајна средства из овог члапа
имају пољопривредна удружења која се малазе на територији општиие Бијељина.

Овчарске и козарске фарме капацитета 100 и 300 ком
Фарме прилагодити систему узгоја за производњу
млијека или јагњића.

Подршка за развој пословних активности унутар
удружења пољопривредних произвођача одобрават ће
се на основу захтјева, програма активности удружења
уз изјаву одговорног лица о тачности података.

Фарме за коке носиље и товне пилиће капацитета од
2000 и 5000 кљунова
Фарму прилагодити систему узгоја .

Члан 33.

Средства за исплату из овог члана исплаћиват ће
се до висине расположивих средстава.
Захтјев за исплату средстава за намјену из овог
члана подноси се до 01.10.2010.године.
Члан 34.
Пројекти у пољопривреди
Подршку финасирању пројеката у пољопривреди
имају нољопривредни произвођачи који се у наредном
периоду пријаве да желе инвестирати на свом имању, а
за шта је потребан пројекат.

Члан 35.
Подршка едукацијн, нрезентацији пројеката
и посјета сајмовима
Подршка финансирању едукацији, презентацији
пројеката и посјета сајмовима користиће Аграрни фонд
и распоређиват ће на основу одлуке Управног одбора .
Средства за исплату из овог члана исплаћиват ће
се до висине расположивих средстава.
Захтјев за исплату средстава за нам јену из овог
члана подноси се до 31.12.2010.године.
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III УПРАВНИ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредби
овог правилника обављају пољопривредни инспектори
општине Бијељина.
Члан 37.
Инспектор провјерава да ли је корисник права на
новчане подстицаје испунио услове предвиђене овим
правилником.
Члан 38.
У обављању комисијског надзора пољопривредни
инспектор је овлаштен да:
а) извјести надлежни орган (лице) о уоченим неправилностима и тражи спровођење одређеног подступка, ако није овлаштен да директно поступи,
б) прикупи нодатке и обавјештења од одговорних лица, када је то потребно за обављање
послова и
ц) поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка
због повреде одредби овог Правилника.
Члан 39.
(1) Правма и физичка лица, која подлијежу комисијском надзору дужна су да омогуће Комисији
обављање надзора, пруже им потребне податке, обавјештења и обезбједе услове за несметан рад.
(2) Правна и физичка лица из става I. овог
члана дужна су да на захтјев Комисије доставе у
одређеиом року податке и обавјештења која су потребна за обављање надзора.
Члан 40.
(1) Подетицајна средства за све намјене наведеие у
члану 8. Правилника исплаћују се крајњим корисницима до висине средстава предвиђених буџетом.

(2) Корисници права су дужни намјенски користити подстицајна средства и друге облике подршке у
пољопривреди.
(3) Корисник права дужан је да врати подстицајна
средства остварена на основу нетачно наведених података или ако их ненамјенски утроши, заједно са затезном каматом у року од тридесет дана од дана доношења
рјешења којим надлежни инспектор наложи кориснику
поврат средс гава.
(4) Корисници права морају чувати документацију на основу које су остварили подстицајна
средства најмање три године од дана добијања подстицајних средстава.
Члан 41.
За прекршаје из члана 40. овог Правилника новчаном казном казниће се у износу од 2000,00 KM до
5000,00 KM правно лице, односно новчаном казном
од 200,00 KM до 1000,00 KM одговорно лице у правном лицу и новчаном казном од 200,00 KM до 1000,00
KM физичко лице,ако ненамјенски користе подстицајна средства (став 2.), ако нетачно наведу податке (став
3.), ако не омогући спровођење надзора надлежном
пољопривредном инспектору (члан 38.) овог правилника.
Члан 42.
Овај правилник ступа на снагу, наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општиие
Бијељина“
Број: 52/10
Бијељина,
Датум, 22. 06. 2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
АГРАРНОГ ФОНДА
Лазар Авакумовић с. р.

12. 07. 2010.
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Образац a

Предмет:
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ АГРАРНОГФОНДА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА - ФИЗИЧКА ЛИЦА
1. Име и Презиме:
2. Адреса:
3. Мјесто и поштански број:
4. Тел: 					

Мобтел:

5. ЈМБГ:
6. Регистрацијски број пољоприврелног газдинства - РБПГ
7. Број жиро / текућег рачуна:

8. Назив банке код које је отворен рачун:

9. Датум:
10. Навести врсту подстицаја за коју се подноси захтјев:

11. Навести документацију која се прилаже уз захтјев:

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да су тачни сви подаци који су унети
у овај захтјев.
У _______________________
Датум: ___________________ 2010.год.

Потпис подносиоца захтјева
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Образац б

Предмет:
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ АГРАРНОГФОНДА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА - ПРАВНА ЛИЦА
1. Назив правног лица
2. Адреса:
3. Мјесто и поштански број:
4. Тел: 					

Мобтел:

5. ЈИБ или ПИВ:
6. Регистрацијски број пољоприврелног газдинства - РБПГ
7. Број жиро рачуна:

8. Назив банке код које је отворен рачун:

9. Датум:
10. Навести врсту подстицаја за коју се подноси захтјев:

11. Навести документацију која се прилаже уз захтјев:

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да су тачни сви подаци који су унети
у овај захтјев.
У _______________________
Датум: ___________________ 2010.год.

Потпис подносиоца захтјева

12. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
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АГРАРНИ ФОНД ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Ул. МИЛОША ОБИЛИЋА 51/а
76300 БИЈЕЉИНА

Образац в

ПРЕДМЕТ: ПРИЈАВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ ОТКУП ВОЋА И ПОВРЋА
ВРСТЕ КОЈЕ СЕ ОТКУПЉУЈУ:

□ ПОВРЋЕ
□ ВОЋЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:
____________________________________________________________________________________
ЈМБГ/ЈИБ:
____________________________________________________________________________________
БРОЈ ТЕЛЕФОНА:
____________________________________________________________________________________
АДРЕСА/СЈЕДИШТЕ:
____________________________________________________________________________________
ОПШТИНА:
____________________________________________________________________________________
Број уговора са
произвођачима

Количина поврћа
у kg

Количина воћа
у kg

УКУПНО:

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да су тачни сви подаци који су
унети у ову пријаву.
У _______________________
Датум: ___________________ 2010.год.

М.П.
Потпис овлаштеног лица

УКУПНО

Корисник новчаног подстицаја / Презиме и Име

ЈМБГ/ЈИБ

РБПГ

Мјесто

Кол. откупљ. произв. по
класама
(kg)
Врста Откуп. Произв
Износ премије (KM)

Укупан
Број рачуна
износ пре- / Откупни
мије (KM)
блок

Број текућег / жирорачуна корисника

Број прот: _____________
Датум: ________________
Назив орг. откупа: ______________________________
ЈИБ:_________________________________________
Контакт-Тел: __________________________________

___________________________________

___________________________________

Службени гласник Општине Бијељина

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да су тачни сви подаци који су унети у ову пријаву.
Мјесто и датум
Печат и потпис овлашћеног лица

...

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ред.
бр.

СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА - ПО БАНКАМА
ЗА ОРГАНИЗОВАНИ ОТКУП ВОЋА И ПОВРЋА
Назив банке: __________________________________________________
Општина: ______________________ БИЈЕЉИНА ___________________
Жиро-рачун банке: _____________________________________________
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Мјесто пребивал./сједиште

ЈМБГ / ЈИБ

РБПГ

Кол.угов. производа (kg) Повр. по
Врста и
Количина уговору са
Откупљ.
класа
у кг

Број уговора

___________________________________

___________________________________

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да су тачни сви подаци који су унети у ову пријаву.
Мјесто и датум
Печат и потпис овлашћеног лица

УКУПНО

Име и презиме /
Назив фирме

Број прот: _____________
Датум: ________________

Службени гласник Општине Бијељина

...

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ред.
бр.

СПИСАК КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА
Навести врсту подстицаја: ОРГАНИЗОВАНИ ОТКУП ВОЋА И ПОВРЋА
Назив откупљивача: __________________________________________________
ЈИБ: __________________________________________________
Контакт телефон: __________________________________________________

12. 07. 2010.
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УКУПНО

Корисник новчаног подстицаја / Презиме и Име

ЈМБГ/ЈИБ

РБПГ

Укупна по- Количина
вршина по откупље- Износ преУговору
ног дувана мије (KM)
(ha)
(kg)
Укупан
Број рачуна
износ пре- / Откупни
мије (KM)
блок

Број текућег / жиро-рачуна корисника

Образац е
Број прот: _____________
Датум: ________________
Назив орг. откупа: ______________________________
ЈИБ:_________________________________________
Контакт-Тел: __________________________________

___________________________________

___________________________________

Службени гласник Општине Бијељина

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да су тачни сви подаци који су унети у ову пријаву.
Мјесто и датум
Печат и потпис овлашћеног лица

...

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ред.
бр.

СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА - ПО БАНКАМА
ЗА ОРГАНИЗОВАНИ ОТКУП ДУВАНА
Назив банке: __________________________________________________
Општина: ______________________ БИЈЕЉИНА ___________________
Жиро-рачун банке: _____________________________________________

Број 14 - Страна 368
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Мјесто пребивал./сједиште

ЈМБГ / ЈИБ

РБПГ

Количина
откупљ.
производа
(kg)
Површина
по уговору
са откупљ.

Број откупног
блока /
рачуна

Број уговора

Образац ђ

___________________________________

___________________________________

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да су тачни сви подаци који су унети у ову пријаву.
Мјесто и датум
Печат и потпис овлашћеног лица

УКУПНО

Име и презиме /
Назив фирме

Број прот: _____________
Датум: ________________

Службени гласник Општине Бијељина

...

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ред.
бр.

СПИСАК КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА
Навести врсту подстицаја: ОРГАНИЗОВАНИ ОТКУП ДУВАНА
Назив откупљивача: __________________________________________________
ЈИБ: __________________________________________________
Контакт телефон: __________________________________________________

12. 07. 2010.
Број 14 - Страна 369

Број 14 - Страна 370

Службени гласник Општине Бијељина
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АГРАРНИ ФОНД ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Ул. МИЛОША ОБИЛИЋА 51/А
76300 БИЈЕЉИНА

Образац ж

ПРОГРАМ АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИЛИ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА ЗА:
_______________________________________________________________
(Врста капитшше инвестиције)

1. Кратак опис инвестиције (величина објекта,обим производње

2. Кратак опис газдинства (производња,величина посједа,број чланова домаћинства/запослених,
инфраструктура....)

3. Планиране активности (радови,материјапна улагања ....)

4. Очекивани доприноси, мјере у повећању производње и побољшању услова живота на
газдинству:

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да су тачни сви подаци који су унети
у ову пријаву.
У _______________________
Датум: ___________________ 2010.год.

Потпис подносиоца захтјева

12. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
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Образац з

Име и презиме / назив правног лица: __________________________________________________
ЈМБ/ЈИБ:
РБПГ:
Адреса пребивалишта/сједиште правног лица: __________________________________________
Општнна: __________________________
Телефон: ___________________________
Датум:

ИЗJABA

Ја, __________________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
(име и презиме)

тврдим да: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сврха због које се даје изјава)

Изјава се даје у сврху остваривања права на средства Аграрног фонда општине Бијељина
у 2010. години, по Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за
2010.годину.

										

( с.р. потпис)

Напомена: Уколико потписник изјаве наведе нетачне податке по Правилнику о начину и
условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2010.годину биће искључен из свих
иодетицаја у наредне три године.
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АГРАРНИ ФОНД ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Ул. МИЛОША ОБИЛИЋА 51/А 76300
БИЈЕЉИНА

Образац и.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ЈМБЕ/ЈИБ : ________________________________________________________________________________________
БРОЈ ТЕЛЕФОНА: __________________________________________________________________________________
АДРЕСА/СЈЕДИШТЕ: _______________________________________________________________________________
ОПШТИНА: _______________________________________________________________________________________

ОБРАЧУН
ПРЕМИЈЕ ЗА РАСАДНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ
Ред.
бр.

Биљна врста

Сорта

Број
произв.
садница

Број
продатих
садница

1

2

3

4

5

Цјена
саднице

Износ
Укупан износ
премије
(KM)
(КМ/ком.)
6

7

УКУПНО:
Мјесто и датум
		
______________________________________

Печат и потпис овлашћеног лица
корисника премије
______________________________________

12. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
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