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Број: 37/2014.год.
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ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2013. ГОДИНУ СА
ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ

I - ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Аграрни фонд града Бијељина jе своје основне циљеве у току 2013.
године реализоваo у складу са Одлуком о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2013. години, („Сл.гласник града
Бијељина“, бр: 11/13, 27/13, ) и Правилника о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи за 2013.годину („Сл.гласник града Бијељина“ ,
бр:14/13,) у даљем тексту: (Правилник). Буџетом града Бијељина за реализацију
подстицаја у пољопривредној производњи за 2013. ребалансом буџета усвојен је
износ од 940 000,00 КМ ( „Сл. гласник града Бијељина“, бр: 26/13.).
У 2013. години исплаћен је дуг за подстицај из 2012. године у износу од
497 434,48 КМ као што је приказано у колони 3. табела 1.
Може се видјети из Табеле 1. да су исплаћена средства за подстицај
пољопривредне производње у 2013.години закључно са априлом 2014.године у
износу од 793 044,88 КМ. Укупно исплаћена подстицајна средства за дуг из 2012.
године и подстицај пољопривредној производњи за 2013. годину износи укупно
1 290 478,96 КМ.
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Табела 1. Преглед исплаћених средстава за подстицај пољопривредне производње у 2013. годин зкључно са априлом 2014
године. (КМ)

2.

Исплаћена
Укупно исплаћена
средства за подстицај за
Подстицајна средства
2013. год. закључно са
Назив позиције по Одлуци
закључно са априлом
априлом 2014.год.
2014.год. и дугом из
2012. год.
( КМ )
(КМ )
( КМ )
Подстицај производњи, доходку и руралном развоју
Подршка организованом откупу
поврћа,воћа, шећерне репе и
72343,26
130 469,22
202 812,48
пшенице (дувана из 2012. године).
316 900,00
206 655,00
523 555,00
Подршка сточарству

3.

Подршка воћарству

13 565,50

12 021,00

25 586,50

4.

Подршка пластеничкој производњи
Афирмација домаће пољопривредне
производње

74 785,32

119 458,35

194 243,67

0,00

96 000,00

96 000,00

Подршка изградњи инфраструктуре
Средства за вандредне и
непредвиђене ситуације

12 842,00

88 716,08

101 558,08

1 998,40

15 100,00

17 098,00

5 000,00

37 000,00

42 000,00

Р/б

1.

5.
6.
7.

Обавезе из 2012. год.
исплаћене
у 2013. години.

8.

Помоћ удружењима

9.

Пордшка едукацији, презентацији
пројеката и посјета сајмовима

0,00

45 781,17

45 781,17

10.

Регрес камата за прољетну сјетву

0,00

41 844,06

41 844,06

497 434,48

793 044,88

1 290 478,96

У К У П Н О:

Са обзиром на велики број поднесених захтјева у 2013. 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 2013. годину, Управни одбор Аграрног фонда
донио је Одлуку број:20-2/2014 од 28.02.2014. године, те је одлучено да се
исплаћује вриједност од 80% максимално припадајућег износа за Подршку
организованом откупу поврћа и воћа из 2013. године. Одлуком број 20-1/2014.
године од 28.02.2014. године одлучено је да се исплати 50% од припадајућег
износа за Подршку сточарству и Одлуком број: 20-3/14 од 28.02.2014. године,
одлучено је да се исплати 50 % од припадајућег износа пластеничкој производњи а
према Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи
за 2013. годнину. Одлуке су донијете на основу члана 4. став 5. Одлуке о програму
кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2013. години и
члана 7. Правилника.
Аграрном фонду града Бијељина је до 31.12.2013. године поднијето је 723
захтјева за подстицај пољопривредне производње.
Од тога је поднијето за:
1. Подршка организованом откупу поврћа ,воћа и
(и дувана из 2012. године), ...................................................... 8 захтјева,
(у којима је обухваћено 229 пољопривредна произвођача)
2. Подршка сточарству ........................................................ 422 захтјева,
3. Подршка воћарству ............................................................
5 захтјева,
4. Подршка пластеничкој производњи ............................... 230 захтјева,
5. Афирмација домаће пољопривредне производње ............ 19 захтјева,
6. Подршка изградњи инфраструктуре
..............................
31 захтјев,
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.) .............................................. 14 захтјева,
8. Помоћ удружењима, ............................................................ 11 захтјева,
(Подршком за два Удружења пчелара на подручју Семберије обухваћено
је 170 пољопривредних произвођача)
9. Регрес камата за прољетну сјетву .......................................... 2 захтјева
( у којима је обухваћено 653 пољопривредна произвођача)
УКУПНО

…..............................

742 ЗАХТЈЕВА

Од укупног броја предатих захтјева, 32 захтјева нису испунила услове по
Правилнку и то за :
- Подршку сточарству 20 захтјева,
- Средства за вандредне и непредвиђене ситуације штете и др. 8. захтјева,
- Подршка изградњи инфраструктуре 2 захтјева,
- Подршка пластеничкој производњи 2 захтјева..

Подршка организованом откупу поврћа, воћа и (дувана за 2012. годину)
Организовани откуп воћа и поврћа из 2013 године, члан 9. Правилника,
поднијето је 5 захтјева. По овом основу 229 пољопривредних произвођача је
обухваћено подстицајем. Закључно са априлом 2014. године исплаћен је подстицај
за организовани откуп поврћа и воћа у износу од 79 107,06 КМ.
Организовани откуп дувана, члан 10. Правилника, организатори откупа
поднијели су 3 захтјева и исти су у цјелости исплаћени у износу од 51 362,16 КМ.
По овом основу 100 пољопривредних произвођача је добило подстицај.
У 2013. години исплаћен је и дуг за организовани откуп поврћа и воћа у износу од
72 343,26 КМ, како је приказано у табели 1.
Подршка сточарству
Подршку у сточарству обухвата: Подршка властитом узгоју стеоних јуница,
подршка набавци телади и прасића за тов, подршка властитом узгоју назимица.
По овом основу поднијето је 422 захтјева, од чега 20 захтјева не испуњава
услове по Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној
производњи. Као што је наведено у Табели 1. износ од 316 900,00КМ исплаћени
су захтјеви из 2012. године.
Због великог броја поднесених захтјева по основу подршке сточарству
средства су исплаћена у износу од 50% припадајућег износа а према Правилнику о
начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи у 2013. години.
У 2014. години, исплаћен је подстицај за подршку сточарству у износу од
206 655,00 КМ
Подршка воћарству
Подршка воћарству обухвата: Подршка подизању засада јабучастог,
коштуничавог и језграстог воћа члан 11. подизање засада јагодастог воћа члан 12.;
подршка за производњу садног материјала члан 13. Правилника.
По овом основу поднијето је 5 захтјева по Правилнику о начину и условима
подстицаја у пољопривредној производњи за 2013. годину.
У 2014. години исплаћен је подстицај за подршку пластеничкој производњи
у износу од 12 021,00 КМ.
Износ од 13 565,50 КМ је дуг из 2012. године а који је исплаћен у 2013.
години.
Подршка пластеничкој производњи
Подршка пластеничкој производњи обухвата: Подстицај набавци пластеника
и система за наводњавање члан 14. и Подстицај набавци система за наводњавање
„Тифон“ члан 15.
По овом основу поднијето је 230 захтјева, док 2 захтјева не испуњавају
услове по Правилнику о начину и условима подстицаја у 2013. години.
Због великог броја поднесених захтјева по основу подршке пластеничкој
производњи средства су умањена за 50% од припадајућег износа а према
Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи у
2013. години.
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У 2014. години, подстицај за подршку пластеничкој производњи је у
цјелости исплаћен у износу од 119 458,35 КМ.
Као што је наведено у Табели 1. износ од 74 785,32 КМ исплаћен је дуг из
2012. године.
Подршка изградњи инфраструктуре
За подршку изградњи инфраструктуре, члан 20. Правилника, поднијето је
укупно 31 захтјев. Закључно са априлом 2014. године исплаћено је 29 захтјева у
укупном износу од 88 716,08 КМ. Из 2012. године пренесене обавезе исплаћене су
у износу од 12842,00 КМ. Укупан износ исплаћен за Подршку изградњи
инфраструктуре је 101 558,08 КМ.
Остала 2 захтјева не испуњавају услове по Правилнику о начину и условима
подстицаја у пољопривредној производњи у 2013. години.
Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
За средства за вандредне и непредвиђене ситуације, члан 21. Правилника
поднијето је 14 захтјева, од тога 8 захтјева нису исплаћена јер су поднијета по
истеку рока или нису у складу са правилником.
Закључно са априлом 2014. године исплаћено је 6 захтјева у укупном
износу од 15 100,00 КМ. У 2013. години исплаћена су два захтјева која су се
односила на обавезе из 2012. године у износу од 3 498,40 КМ.
Помоћ удружењима
За помоћ удружењима, члан 22. Правилника, поднијето је 11 захтјева, од тога
за 7 захтјева је исплаћен износ од 37 000,00 КМ.
Износ од 5000,00 КМ исплаћен је један захтјев као обавезе из 2012. године
предвиђене чланом 3. тачка 11. Одлуке о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2013. години.
Укупно исплаћена подстицајна средства за помоћ удружењима, закључно са
априлом 2014. године износе 42 000,00 КМ. Остала 3 захтјева нису исплаћена због
недостатка средстава.
Регрес камата за прољетну сјетву
За регрес камата за прољетну сјетву, члан 24. Правилника поднијето је
укупно 2 захтјева, у којима је обухваћено 653 пољопривредна произвођача која су
подигли кредит преко пословних банака за прољетну сјетву. Од укупног броја
пољопривредних произвођача који су узели кредит од пословних банака, 46
пољопривредника није добило регрес зато што пословне банке нису доставиле
адекватне текуће рачуне својих корисника.
Закључно са априлом 2014. године исплаћено је укупно 41 844,06 КМ за
регрес камата.
Aфирмација домаће пољопривредне производње
За афирмацију домаће пољопривредне производње члан 25. Правилника
поднијето је укупно 19 захтјева. Сви захтјеви су исплаћени у укупном износу од
96 000 КМ. Афирмацију домаће пољопривредне производње обрађивало је и
исплаћивало Одјељење за привреду и пољопривреду како је прописано чланом 4.
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став 2. Одлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне
производње у 2013. години.
Подршка едукацији презентацији пројеката и посјета сајмовима
За подршку едукацији презентацији пројеката и посјете сајмовима, члан 23.
Правилника, средства су исплаћена у износу од 45 781,17 КМ и то за :
Посјета пољопривредника Сајму пољопривреде у Новом Саду, посјета
Институту за воћарство у Чачку, Пољопривредни сајам Интерагро 2013, Помоћ у
организацији дана поврћа „ Црњелово 2013.“ Штампање пољопривредног
календара за 2013. годину и остала подршка едукацији пољопривредних
произвођача.
Представници Аграрног фонда Града Бијељина учествовали су у неколико
активности који се односе на прекограничну сарадњу. У предходној години
основан је Еуро регион „Дрина-Сава“ који је у саставу SWG RRD ( Standing
Working Group Regional Rural Development – стална радна група за рурални развој )
за Југоисточну Европу, заснованом на теорији ABDA (Area Based Development
Approach ). 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 – SWG.
SWG (Standing Working Group) је међународна међувладина организација,
која се састоји од владиних институција одговорних за пољопривреду и рурални
развој у земљама и територијама југоисточне Европе. Овим управља и координира
SWG Секретаријат, са седиштем у Скопљу, Македонија.
ABDA (Area Based Development Approach) је иновативни приступ који
омогућава примену одрживог развоја руралних прекограничних региона и
темељном спровођењу принципа инклузивног, партиципативног и флексибилног
приступа који омогућава интеграцију и кохерентност.
Почетком марта мјесеца у Брчком је потписан меморандум о сарадњи
сталне радне групе за рурални развој чланица региона Дрина – Сава. Потписивању
је присуствовао Замјеник Градоначелника Бијељине.
Крајем марта и средином априла мјесеца одржане су четверодневне
тренинг-радионице за чланове заинтересованих страна као дио изградње
капацитета у оквиру ( SWG ) пројекта финасираног од стране ЕУ.
На радионицама које су одржане у марту и априлу уједно се радило и на
предлозима пројеката који би у будућности били финансирани од стране
Европских фондова за рурални развој или преко ИПА фондова. Активности око
израде пројеката прошириле су се и у наредним мјесецима мај, јун и јули. Пројекти
на којима се радило су: (1. Resource – Based green economy as a driving force of socio
– economic development of the Drina – Sava region, 2.Green river(s) region – Drina –
Sava region by foot, bike and boat. 3. Support to clustering in agriculture within the
Drina – Sava region.)
Упоредо са израдом предлога пројеката радило се и на изради Стратегије
Дрина–Сава региона која је финализована крајем августа мјесеца. Стратегију
можете погледати на следећој интернет страници. http://seerural.org/wpcontent/uploads/2009/05/ABD-Strategy-for-Drina-Sava-Region_FIN.pdf.
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Почетком октобра мјесеца радило се на формирану скупштине Сталне радне
групе у којој треба да учествују преставници јавног, приватног и невладиног
сектора све три државе. Скупштина треба да се одржи почетком 2014. године.
У 2013.години одржано је укупно десет састанака Дрина – Сава региона.
У 2013. години од половине јула када је отворен позив за прикупљање предлога
пројеката представници Администартивне службе Града Бијељина и Аграрног
фонда учествовали су на изради предлога пројекта на позив који је расписала
Делегација ЕУ у Босни и Херцеговини као програм ЕУ подршке
Локалном економском развоју (LED). Пројекат је написан и послат 20.09.2013.
године под називом “Semberica Organica”.
Представници фонда учествовали су у изради Правилника за 2013.годину.
Посјетили су сајмове у земљи и окружењу - Новосадски пољопривредни сајам,
Сајам Интерагро Бијељина, Сајам шљиве у Градачцу и др.
Саставни дио овог извјештаја је Финансијски извјештај Аграрног фонда
за 2013. годину са комплетним финансијским показатељима.
Бијељина, 07.04.2014. год.

ДИРЕКТОР
________________
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА
БРОЈ:-----------/2014.
Датум,07.04..2014.год.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.ДО 31.12.2013.ГОД.

Правилником о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета
Републике, општина градова и фондова (Сл.гл.Р.С. бр. 16/11) као и Правилника о
измјени и допуни Правилника о финансијком извјештавању за кориснике прихода
буџета Републике,општине градова и фондова (Сл.гл.Р.С. бр:126/11) даје се приказ
информација о вриједности:
-имовине,укупних примитака,односно прихода,као и укупних издатака,односно
расхода по признатим еконимским категоријама.
На основу Одлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне
производње у 2013.год. број:01-022-157/13 и финансијког плана Аграрног фонда
града Бијељина за 2013.год. број:131/12 ,предвиђена су укупна средства за
подстицај пољопривредне производње у 2013.год. и средства за рад и развој
фонда.
Укупно дозначена средства на рачуне Аграрног фонда града Биjeљина у периоду од
01.01.до 31.12.2013.год. разврстана су по следећим економским категоријама:
ПРИХОДИ:
1.Средства за подстицај у пољопривредној
производњи у 2013.год, до 31.12.2013..дозначено...............663.557.50 КМ
2.Редовна средства по финансијском плану за 2013.год.
до 31.12.2013.год.дозначено..................................................246.966,64 КМ
3.Средства од рефундације за породиљско боловање............. 10.721.22 КМ
4.Средства од камата на депозит до 31.12.2013.год...................... 40,.92 КМ
Укупни приходи, односно примици дозначени у извјештајном периоду су
у износу од......................................................................................921.286.28 КМ
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Средства намјењена подстицају у пољопривредној производњи за 2013.год.
дозначена су на рачун Аграрног фонда града Бијељина бр:562-003-80775258-71
код Развојне банке Бијељина. у извјештајном периоду у износу од
.........................................................................................................663.557.50 КМ.
Редовна средства по финансијком плану дозначена су на рачун бр:568-40312000004-44 код Балкан инвест банке Бијељина у извјештајном периоду у износу
од.......................................................................................................246.966.64 КМ
Пошто смо 01.01.2013.год. на жиро рачунима Аграрног фонда прењели позитиван
салдо из 2012.год. у износу од
...................................................................................................................14.566.83 КМ на
рачуну бр:562-003-80775258-71 код Развојне банке, као и износ од...17.280.90 КМ
на рачуну бр.568-403-12000004-44 код Балкан инвест банке, те су иста
искориштена за исплату подстицаја ,као и редовних трошкова у 2013.год.

РАСХОДИ :
У периоду од 01.01.до31.12.2013.год.Аграрни фонд града Бијељина имао је и
расходе,односно издатке, такође разврстане по економским категоријама расхода и
распоређени на еконoмске позиције ка што су :
1.Субвенције-помоћи у пољопривредној производњи (разврстане по плану и
програму из Одлуке о програму коришћења средстава за подстицај у
пољоприврeдној производњи у 2013.год..)
2.Расходи за бруто лична примања запослених, накнаде за Управни
одбор,привремене и повремене послове, трошкове на основу утрошке енергије и
гријања,трошкови комуналних и комуникационих услуга,режијски и канцеларијски
матријал,трошкове текућег одржавања,трошкове путовања и смјештаја,трошкови
стручног усавршавања и други трошкови периода.
1.1.Укупно исплаћена средства на име подстицаја у пољоприврeдној производњи у
периоду од 01.01.до 31.12.2013.год. по плану из Одлуке о програму кориштења
средстава за подстицај у пољопривердној производњи у износу
од........................................................................................................634.014.00 КМ
по видовима подстицаја и то:
-подршка изградњи инфраструктуре у износу од .............................. 42.829.70 КМ
Од чега је износ од 12.842.00 КМ дуг из 2012.год.
-подршка сточарству дуг из 2012.год. износ од ............................... .316.900.00 КМ
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-подршка едукацији,презентацији и посјета сајмовима износ од...... 40.229.87 КМ
-откуп воћа и поврћа дуг из 2012.год.....................................................72.343.26 КМ
-средства за ванредне и непредвиђене ситуације износ од .................. 4.998.40 КМ
Од чега је износ од 1.998.40 дуг из 2012.год.
-помоћ удружењима у износу од .............................................................17.000.00 КМ
од чега је износ од 5.000.00 КМ дуг из 2012.год.
-откуп дувана рода из 2012.год. у износу од ...........................................51.362.16 КМ
-подршка воћарству дуг из 2012.год у износу од ...................................13.565.50 КМ
-подршка пластеничкој производњи и наводњавање
дуг из 2012.год. у износу од ....................................................................74.785.32 КМ
што укупно чини исплаћени износ у 2013.год.од ................ ............634.014.21 КМ
Управни одбор Аграрног фонда града Бијељина је својом Одлуком формулисао
динамику исплате подстицајних средстава за 2013.год. онако како нам средства
буду пристизала закључно са априлом 2014.год.
-Тако да је за потребе подстицаја сточарству за 2013.год издвојено..206.635.00 КМ
-за пластеничку производњу и воћарство износ од.............................. 131.479.30 КМ
-организовани откуп воћа и поврћа износ од ...........................................79.107.06 КМ
Одлуком о програму кориштења средстава за подстицај у пољоприврeдној
производњи за 2013.год. бр:01-022-157/13 предвиђени су врсте подстицаја и
висина износа за исплату и то:
-подршка организованом откупу поврћа и воћа и дуван из 2012.год...135.000,00 КМ
-подршка сточарству..................................................................................200.000.00 КМ
-подршка воћарству..................................................................................... 15.000.00 КМ
-подршка пластеничкој производњи........................................................100.000.00 КМ
-подршка изградњи нфраструктуре..........................................................140.000.00 КМ
-средства за ванредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде).......................................................................... 30.000.00 КМ
-помоћ удружењима....................................................................................50.000.00 КМ
-подршка едукацији,презентацији пројеката и
посјета сајмовима......................................................................................50.000.00 КМ
-афирмација домаће пољопривр.произв..................................................70.000.00 КМ
-регрес камата за прољетну сјетву..............................................................50.000.00 КМ
-Обавезе из 2012.год...................................................................................100.000.00 КМ
Укупно планирана средства Одлуком о програму кориштења средстава за
подстицај
Пољопривердне производње у 2013.год. износе.....................................940.000.00 КМ
Средстава од 70.000.00 КМ која се односи на афирмацију домаће пољоприврeдне
производње располаже Одјељенје за привреду и пољопривреду у складу са
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одредбама члана 4. Одлуке о програму кориштења средстава за подстицај
пољоприврeдне производње за 2013.год.
Аграрни фонд града Бијељина је својим Правилником о условима и начину исплате
средстава за подстицај у пољопривредној производњи у 2013.год. усвојио услове
и начине за поједине врсте подстицајa.
Због великог броја захтјева који су пристигли и обрађени у Аграрном фонду ,доћи
ће до прерасподјеле средстава са појединих тачака из Одлуке о програму
кориштења средстава за подстицај у пољоприврeдној производњи у 2013.год.
тамо гдје буде потреба.
Један дио подстицајних средстава исплаћен је у првом и другом мјесецу 2014.год.
,као што је регресирана камата за прољетну сјетву,један дио за инфраструктуру,као
и ванредне и непредвиђене ситуације.,док је већи дио за сточарство,пластеничку
производњу и воћарство и организовани откуп воћа и поврћа исплаћен у четвртом
мјесецу 2014.год.

2.2.Расходи за бруто лична примања запослених,накнаде за Управни
одбор,повремене и привремене послове,расходе по основу утрошка
енергије,гријања,комуналне и комуникационе услуге,трошкове текућег одржавања,
трошкoве путовања и смјештаја, трошкови стручних услуга, као и други
материјални трошкови исказани су у обрасцу 3Б на фондовској класификацији 01
ред,бр.1 Текући расходи који је прилог извјештају и распоређени на економске
позиције како слиједи:
-расходи за бруто лична примања,накнаде за Управни одбор,
Повремени и привремени послови у износу од ..................................280.456.00 КМ
-расходи по основу кориштења роба и услуга
(сви матријални трошкови уписани на обрасцу 3Б
редни бр.2 тачка А до Ж)........................................................................ 19.202.00 КМ
Ову групу расхода чине:
А)расходи по основу утрошка енергије,комуналних
комуникационих и транспортних трошкова...................9.862.00 КМ
Б) расходи за режијски материјал........................................ .1.900.00 КМ
Ц) расходи за текуће одржавање............................................1.542.00 КМ
Д) расходи по основу путовања и смјештаја....................... ....117.00 КМ
Е) расходи за стручне услуге...................................................2.229.00 КМ
Ф)остали непоменути расходи............................................ ...3.552.00 КМ
Сви горе поменути расходи планирани су финансијским планом за 2013.год. и
крећу се у планираним оквирима.
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Укупни расходи из тачке 1.1. и 2.2. исплaћени до 31.12.2013.год.
износе....................................................................................................933.672.00 КМ
Како нам укупно примљена средства до 31.12.2013.год. износе...921.286.00 КМ
Разлика расхода над приходима од...................................................... 12.386.00 КМ
Надокнађена је пренесеним позитивним салдом 01.01.2013.год. на
рачунима Аграрног фонда у износу од ............................................... 31.918.51 КМ
Како смо већ горе поменули да смо 01.01.2013.год. на рачунима прењели позитиван
салдо и имали прилив и одлив средстава по горе наведеним билансним
позицијама,прилог овом извјештају је и образац 6 који даје преглед прилива и
одлива средстава приказан по Правилнику о финансијском извјештавању за
кориснике прихода буџета Републике општина градова и фондова(Сл.гл.Р.С.
16/11) и то:
-укупан прилив средстава за период 01.01.до 31.12.2013....................921.286.00 КМ
-укупан одлив сердстава за период 01.01.до 31.12.2013.......................933.679.00 КМ
Коригован за почетно стање 01.01.2013.............................................. ... 31.918.00 КМ
Даје стање рачуна на дан 31.12.2013.односно 01.01.2014.год............... 19.525.00 КМ
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА

ПРИХОДИ:
Категорија прихода

планирано

остварено

1.Редовна средства
По фин.плану

275.500.00

246.967.00

индекс

089

2.Средствa по Одлуци о програму кориштења средстава за подстицај у
пољоприврeдној производњи за 2013.год.
940.000.00

1.290.478.96 КМ

до априла до 2014.

РАСХОДИ:
Категорија расхода

остварено

индекс

280.456.00

109

12.400.00
1.500.00
1.350.00

9.862.00
1.900.00
1.542.00

079
126
114

1.000.00

117.00

011

6.расходи по основу струч.услуга
(усл.рачун.прогр.,усл.обј.сл.аката,
Семинари,пров.банке)
2.750.00
7.остали материјални трошкови
(прет.сл,гласник,струч.литер.репрезентација,
Допр.за инвалиде,водни допр.)............. 6.500.00

2.229.00

081

3.552.00

054

Укупни матријални трошкови (1-7)

19.202.00

1.бруто плате и накнаде,управни
Одбор, повремени и прив,пос.
2.расходи по основу утрошка
Енергије,гријања,комуналних и
Комуникационих и транс,услуга
3.расходи за режијски материјал
4.расходи за текуће одржавање
5.расходи по основу денв,и сл.
Путовања,смјештаја

планирано
256.000.00

25.500.00

075

8.Субвенције-текуће помоћи пољоприврeдним произвођачима по видовима
подстицаја из Одлуке о програму кориштења средстава за подстицај
пољоприврeдне производње у 2013.год. испалћено до: априла..2014.год.
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-подршка за инфраструктуру исплaћено до 31.12.2013. .......................42.829.70 КМ
(исплаћено до 15.04.2014.......................................................................58.728.38 КМ
-подршка сточарству za 2012.god. .......................................................316.900.00 КМ
-подршка сајам едукације и презентације пројеката............................. 45.781.17 КМ
-подстицај откуп воћа и поврћа................................................................72.343.26 КМ
-средства за ванредне и непредв.ситуације...............................................7.998.40 КМ
-помоћ удружењима...................................................................................42..000.00 КМ
-подстицај за организовани откуп дувана................................................51.362.16 КМ
-подршка воћарству....................................................................................13.565.50 КМ
-подстицај за пластенике и наводњавање.................................................74.785.32 КМ
-средства за регресиране камате............................................................... 41.844.06 КМ
-средства за ванредне ситуације-штете..................................................... 9.100.00 КМ
-средства за подстицај сточарству........................................................... 206.655.00 КМ
-средства за пластеничку производњу и воћарсртво..............................131.479.30 КМ
-средства за организовб+вани откуп воћа и поврћа ......... .......................79.107.06 KM
-афирмација доамаће пољоприв.производње............................................96.000.00 KM
Укупно исплаћена средства....................................................................1.290.478.96 КМ
Кроз овај табеларни преглед извршења прихода и расхода приказани су сви
издаци, односно расходи по својој функционалној методи и категорији ,како је
одређено Одлуком о програму кориштења средстава за подстицај пољопривердне
производње у 2013.год., као и финансијског плана Аграрног фонда града Бијељина
за 2013.год.
Прилог овом извјештају су обрасци финансијsког извјештaвања и то:
-образац 3Б
-образац 4Б
-образац 5Б
-образац 6
-образац 7
-Ноте –забиљешке уз финансијки извјештај за 2013.год. и чине саставни дио овог
иизвјештаја.

Бијељина, 07.04..2014.год.

Директор Аграрног фонда града Бијељина
-------------------------------------------------
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I I - ПРОГРАМ РАДА АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2014. ГОДИНУ
План рада Аграрног фонда града Бијељина обухвата извршење послова и
радних задатака који се односе на пољопривреду у 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 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.
Програм Аграрног фонда има за циљ:
-

-

1.1

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

Развој пољопривреде:
-

Подршка развоју повртарске производње у заштићеном простору кроз
осавремењавање опреме за заштићени простор, увођење нових сорти и
хибрида за остварење што већег пораста квалитета и квантитета
производње,
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-

Подршка развоју ратарске производње кориштењем нових технологија ,
увођењем високопродуктивних сорти и хибрида, увођењем савремене
агротехнике,

-

Подршка развоју воћарске производње , увођењем нових технологија
гајења, сорти и хибрида,

-

Подршка развоју сточарске производње, увођењем нових технологија и
начина узгоја, развоју високо квалитетних и продуктивних раса, повећање и
проширење основног стада,

-

Подршка за набавку система за наводњавање с циљем остварења већих
приноса у примарној пољопривредној производњи,

-

Подршка и проналажење организација које врше усклађивање
пољопривредних производа са европским и међународним стандардима и
издавање сертификата пољопривредним газдинствима.

-

Едукација и помоћ приликом израде програма проналажење нових извора
финасирања комерцијалних банака и предприступни фондова Европске
уније ( ИПА , ИСПА , ИПАРД, ПХАРЕ, СЕПАРД) који ће моћи добити
само најквалитетнији програми.

1.2 Развој прехрамбено прерађивачких капацитета :
-

Подршка развоју прерађивачких капацитета ,
Подршка интересном удруживању пољопривредника.

Рурални развој града Бијељине

1.3
-

Подршка развоју инфраструктуре у руралним подручјима са циљем
остварења повезаности и олакшања развоја пољопривреде,
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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.
 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 овoг програма рада је Одлука о програму кориштења
средстава за подстицај пољопривредне производње за 2014. годину.

ДИРЕКТОР
_________________________
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ПРЕДЛОГ
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града на својој
сједници одржаној дана, _________________, донијела је:
ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2014. ГОДИНИ
I
Овом Одлуком усваја се Програм кориштења средстава за подстицај
пољопривредне производње предвиђених буџетом Града Бијељина за 2014. годину.
II
Расположива средства :
Укупан износ расположивих средстава предвиђен Буџетом Града Бијељина
који се усмјерава за подстицај пољопривредне производње је 1.200.000,00 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 2013. године),
………………………….......................................................... 180 000,00 КМ
2. Подршка сточарству............................................................... 290 000,00 КМ
3. Подршка воћарству .................... ......................................... 30 000,00 КМ
4. Подршка пластеничкој производњи и наводњавању ......... 120 000,00 КМ
5. Афирмација домаће пољопривредне производње .......... 140 000,00 КМ
6. Подршка изградњи инфраструктуре …..................... ....... 160 000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.) …............................................. 50 000,00 КМ
8. Помоћ удружењима, ............................................................. 50 000,00 КМ
9. Подршка едукацији, презентацији пројеката и посјета
сајмовима и подршка увођењу сертификоване производње 80 000,00 КМ
10. Регрес камата за прољетну сјетву и задруге које врше организовани откуп
поврћа и воћа ....................................................................... 100 000,00 КМ
УКУПНО ............................................................................................ 1 200 000,00 КМ
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IV
Средства из члана III ове одлуке налазе се на буџетској позицији 415200
– подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде.
Расподјелу средстава из члана III став 2. тачка 5. вршит ће Одјељење за
привреду и пољопривреду.
Расподјелу средстава вршиће Аграрни фонд на основу Правилника које
ће исти донијети а на који даје сагласност Градоначелник Града Бијељина.
Правилником се уређују критеријуми, начин и поступак расподјеле
средстава којим располаже Аграрни фонд.
Правилником ће се предвидјети могућност релокације финасијских
средстава са одређених позиција гдје нису потрошена сва финасијска средства
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, привреду и 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:
/ 14
Б и ј е љ и н а,
Датум, _________ .2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
________________________
Драган Ђурђевић
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