На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка
б) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Скупштина Града на својој 32. сједници одржаној дана 24. априла 2015. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2015. ГОДИНИ

I
Овом Одлуком усваја се Програм кориштења средстава за подстицај
пољопривредне производње предвиђених буџетом Града Бијељина за 2015. годину.
II
Расположива средства :
Укупан износ расположивих средстава предвиђен Буџетом Града Бијељина који се
усмјерава за подстицај пољопривредне производње је 1.100.000,00 КМ.
III
План утрошка:
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи начин:
Подстицај производњи, доходку и руралном развоју:
1. Подршка организованом откупу поврћа, воћа,
(дувана из 2014. године …………………………................ 100.000,00 КМ
2. Подршка сточарству............................................................... 250.000,00 КМ
3. Подршка подизању нових засада воћа ................................. 32.326,00 КМ
4. Подршка пластеничкој производњи и наводњавању .........
70.000,00 КМ
5. Афирмација домаће пољопривредне производње .......... 50.000,00 КМ
6. Подршка изградњи инфраструктуре …..................... ....... 140.000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.) …............................................. 40.000,00 КМ
8. Помоћ удружењима, .............................................................
40.000,00 КМ
9. Регрес камата за прољетну сјетву и задруге које врше
организовани откуп поврћа и воћа ...........................................
60.000,00 КМ
10. Подршка едукацији, презентацији пројеката и посјета
сајмовима и подршка увођењу сертификоване производње.. 60 000,00 КМ
11. Пројекат међуопштинске сарадње ( МОС ) „Успостава међуопштинске
сарадње у сектору пољопривреде на подручју града Бијељина и општина
Лопаре и Угљевик ............................................................... 37.674,00 КМ
12. Подршка трајним рјешењима „Ревидиране стратегије за провредбу Анекса
VII Дејтонског мировног споразума ...................................... 20.000,00 КМ
13. Намјенски депозит.................................................................... 200.000,00 КМ
УКУПНО за 2015. годину.................................................................... 1.100 000,00 КМ
Обавезе из 2014. године биће измирене у 2015. години, а на терет буџета из 2014.
године.

2.

IV
Средства из члана III ове одлуке налазе се на буџетској позицији 415200 –
подстицај пољопривредне производње и туристичке понуде.
Средства из члана III тачке 2, 3. и 4. се односе на стартегију развоја Града
Бијељина 2014 – 2023. године.
Расподјелу средстава из члана III став 2. тачке 5. и 11. вршит ће Одјељење за
привреду и пољопривреду.
Расподјелу средстава вршиће Аграрни фонд на основу Правилника о начину и
условима подстицаја пољопривредне производње за 2015. годину, који 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 да Управни одбор изврши
реалокацију финасијских средстава са одређених позиција на другу позицију гдје се
појави потреба за тим.
Предвиђена средства за подстицај пољопривредне производње се умањују на
900.000,00 КМ а 200.000,00 КМ из члана 3. став 2. тачка 13. ове Одлуке из суме
предвиђене Буџетом за подстицај пољопривредне производње биће пребачена на
подрачун Аграрног фонда код оне пословне банке са којом се склопи споразум о
сарадњи. Средства ће бити кориштена са мултипликатором банке са односом 1:2,1 уз
максималне камате до 3,5% према пољопривредним произвођачима који желе улагатии
у пољопривредну производњу. Посебним правилником биће регулисани услови и
критеријуми за додјелу кредита обезбијеђених из намјенског депозита, средстава која
обезбиједи пословна банка и средства која се обезбиједе враћањем узетих кредита из
овог фонда а на који даје сагласност Градоначелник Града Бијељина.
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“.
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