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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БИЈЕЉИНА
АГРАРНИ   ФОНД
ОПШТИНЕ  БИЈЕЉИНА

Број:----------------/2012.год.
Датум, _________.2012.год.

И З В Ј Е Ш Т А Ј
О РАДУ АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА 2011. ГОДИНУ СА

ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2012. ГОДИНУ

I - ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2011. ГОДИНУ

Аграрни фонд општине Бијељина jе своје основне циљеве у току
2011. године реализоваo у складу са Одлуком о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2011. години , ( „Сл.гласник општине
Бијељина“, бр: 10/11, ) и Правилника о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи за 2011.годину  („Сл.гласник општине Бијељина“
,бр:11/11,17/11) (у наставку: Правилник). Буџетом општине Бијељина за
реализацију подстицаја у пољопривредној производњи за 2011. годину планирана
су средства у износу од 1 770 000,00 КМ.

На рачун Аграрног фонда за реализацију подстицаја у 2011.години
пребачено 1 580 176,00 КМ и то за:

Р/б Назив позиције по Одлуци
Предвиђена
средства по

Одлуци
( КМ )

Дозначена
средства на

рачун
Аграрног

фонда
( КМ )

Исплаћена
средстава за
подстицај у

2011. год.
( КМ )

Подршка производњи и доходку

1.

Подршка организованом откупу
поврћа,воћа и шећерне репе ( орг.
откупа поврћа ,воћа и дувана из
2010. године). 265 000,00 231 353,70 229 872,23

2. Калцификација пољопривредног
земљишта 200 000,00 200 000,00 199 724,90

Подршка руралном развоју
3. Подршка сточарству 200 000,00 282 257,00 282 240,00
4. Подршка воћарству 100 000,00 13 582,00 13 582,00

5. Подршка пластеничкој
производњи 100 000,00 91 994,50 91 994,50
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6. Афирмација домаће производње 170 000,00 0,00 0,00

6.
Подршка изградњи
инфраструктуре 148 071,00 143 071,00 117 250,00

7. Средства за вандредне и
непредвиђене ситуације 50 000,00 39 200,00 37 200,00

8. Помоћ удружењима 50 000,00 42 800,00 42 800,00

9.
Пордшка едукацији,
презентацији пројеката и посјета
сајмовима 40 000,00 36 988,80 36 988,80

10.
Исплата дуга за подстицај из
2010. године 446 929,00 446 929,00 431 661,26

11. Обавезе из предходне године
( из 2010). 52 000,00 51 714,97

У К У П Н О: 1 770 000,00 1 580 176,00 1 535 028,66

У 2011. години исплаћене су обавезе из 2010. године. Исплаћен је дио
захтјева поднесених за  вандредне и непредвиђене ситуације (елементарне
непогоде и др),члан 32. подршку изградњи инфраструктуре, члан 31. и подршка
едукацији презентацији пројеката и посјета сајмовима члан 35. у износу од
51 714,97 КМ.

Скупштина општине Бијељина донјела је закључак број: 01-013-23-10/11
од 24.02.2011.године на основу кога ће Аграрни фонд дуг из 2010. године,
измирити из средстава предвиђених за подстицај пољопривредне производње за
2011. годину што је и исплаћено у потпуности и то за: Подршку изградњи
капиталних инвестиција у пољопривреди у износу од 190 617,26 КМ, подршку
набавци механизације у износу од 67 860,00 КМ и подршку сточарству у износу од
169 184,00 КМ, средства за вандредне и непредвиђене ситуације 2000,00 КМ и
подршка изградњи инфраструктуре 2000,00 КМ, што укупно износи 431 661,26
КМ.
Разлика средстава у износу од 15 267,74 КМ појављује се из разлога што поједини
захтјеви са позиције подршка изградњи капиталних инвестиција нису одговарали
условима Правилника.

Са обзиром на велики број поднесених захтјева у 2011. години за
подстицај пољопривредне производње гдје сви захтјеви нису могли бити
реализовани у 100% износу како је наведено Одлуком о програму кориштења
средтсва за подстицај у 2011. години, Управни одбор Аграрног фонда донио је
Одлуку број: 282/11 од 14.12.2011. године, те је одлучено да се исплаћује
вриједност од 60% максимално припадајућег износа за Подршку организованом
откупу поврћа воћа и шећерне репе из 2011. године а 50% за Подршку сточарству и
пластеничкој производњи а према Правилнику о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи за 2011. годнину. На ову Одлуку дата је Сагласност
Начелника Одјељења за привреду и пољопривреду, број:02/1-3-1-550/11 од
15.12.2011. године и Сагласност Начелника општине Бијељина број: 02-014-1-
1441/11 од 23.12.2011. годинен( Сл. гласник општине Бијељина“, бр: 27/11)
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Аграрном фонду општине Бијељина је  до 31.12.2011. године поднијето је  1337
захтјева за подстицај пољопривредне производње.
Од тога је поднијето за:

1. Подршка организованом откупу поврћа ,воћа, шећерне репе и
(организованог откупа поврћа, воћа  и дувана из 2010. године),15 захтјева,
(у којима је обухваћено 505 пољопривредних произвођача)

2. Калцификација пољопривредног земљишта,  ....................  365 захтјева,
3. Подршка сточарству      ........................................................  473 захтјева,
4. Подршка воћарству    ............................................................    10 захтјева,
5.   Подршка пластеничкој производњи     ...............................   365 захтјева,
7.   Подршка изградњи инфраструктуре ..............................     70 захтјева,
8. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације

(елементарне непогоде и др.)    ..............................................      24 захтјева,
9.  Помоћ удружењима,  ...........................................................     14 захтјева,

10.  Подршка едукацији, презентацији пројеката и
посјета сајмовима      ............................................................... 1 захтјев.

УКУПНО     …..............................   1337 ЗАХТЈЕВА

Од укупног броја предатих захтјева, 24 захтјева није испунило  услове по
Правилнку и то за : подстицај набавци пластеника 2 захтјева, подстицај набавци
система за наводњавање 2 захтјева, властити узгој јуница 6, товни материјал -
телади 5, вандредне и непредвидјене ситуације 4 захтјева и помоћ удружењима 5
захтјева.

Подршка организованом откупу поврћа, воћа и шећерне репе ( организованог
откупа поврћа, воћа и  дувана за 2010. годину)

Организовани откуп дувана, члан 11. Правилника, организатори откупа
поднијели су 3 захтјева и исти су у цјелости исплаћени у износу од 63 441,75 КМ.
По овом основу 93 пољопривредна произвођача су добила подстицај.

Организовани откуп воћа и поврћа из 2010 године, члан 12. Правилника,
поднијета су 3 захтјева и исти су у цјелости исплаћени у износу од 29 514,47 КМ
По овом основу 120 пољопривредних произвођача је добило подстицај.

Организовани откуп воћа и поврћа из 2011 године, члан 9. Правилника,
поднијето је 7 захтјева и исти су у цјелости исплаћени у износу од 76 364,97 КМ
По овом основу 268 пољопривредних произвођача је добило подстицај.

Организовани откуп шећерне репе из 2011 године, члан 10. Правилника,
поднијета су 2 захтјева и исти су у цјелости исплаћени у износу од 10 551,04 КМ
По овом основу 24 пољопривредна произвођача су добила подстицај.
.  На основу Закључка Скупштине општине Бијељина, бр: 01-013-29-1/11 од
02.11.2011. године да се помогне радницима Фабрике шећера у В. Обарској са ове
позиције скинуто је 50 000,00 КМ.

Износ од 16 823,00 КМ, реалокацијом је дозначено на позицију – Подршка
сточарству.
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Калцификација пољопривредног земљишта
За калцификацију пољопривредног земљишта, члан 11. Правилника,

поднијето је 365 захтјева и сви су у цијелости исплаћени у узносу од 199 724,90КМ.

Подршка сточарству
Подршку у сточарству обухвата: Подршка набавци стеоних јуница и

властити узгој стеоних јуница, подршка набавци телади и прасића за тов, подршка
набавци приплодних назимица и властити узгој назимица.

По овом основу поднијет је 473 захтјев , од чега су исплаћена 462 захтјева у
износу од 282 240,00 КМ,

Осталих 11 захтјева не испуањава услове по Правилнику.
Реалокацијом је на ову позицију дозначено 82 257,00 КМ.

Подршка воћарству
Подршка воћарству обухвата: Подршка подизању засада јабучастог,

коштуничавог и језграстог воћа , подизање засада јагодастог воћа, подршка за
производњу садног материјала и медоносно биље.

По овом основу поднијет је 10 захтјев , од чега су исплаћена 7 захтјева у
износу од 13 582,00 КМ,
Остала 3 захтјева неиспуањавају услове по Правилнику.

Ребалансом буџета умањен је износ средстава Аграрног фонда за 50 000,00
КМ и средства су скинута са ове позиције.

Разлика средстава у износу од 36 418,00 КМ извршена је реалокација и
средства су дозначена на позицију – Подршка сточарству.

Подршка пластеничкој производњи
Подршка пластеничкој производњи обухвата: Подстицај набавци пластеника

и подршка набавци система за наводњавање.
По овом основу поднијет је 365 захтјев , од чега су исплаћена 361 захтјева у

износу од 91 994,50 КМ,
Остала 4 захтјева неиспуањава услове по Правилнику.
Разлика средстава у износу од 8005,50 КМ извршена је реалокација и

средства су пребачена на позицију – Подршка сточарству.

Подршка изградњи инфраструктуре
За подршку изградњи инфраструктуре, члан 26. Правилника, поднијето је

укупно 70 захтјева. Исплаћено је 53 захтјева у износу од 117 250,00 КМ,
преосталих 12 захтјева  није исплаћено јер нису били завршени радови у Мјесним
заједницама до 31.12.2011. године у износу од 25 821,00 КМ.

Остала 3 захтјева не испуњава услове по Правилнику .
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Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
За средства за вандредне и непредвиђене ситуације, члан 27. Правилника

поднијето је 24 захтјева у износу од 37 200,00 КМ од тога 4 захтјева нису исплаћена
јер нису у складу са Правилником.

Разлика средстава у износу од  10 800,00 КМ, реалокацијом су дозначена на
позицију - Подршка сточарству.
Један захтјев није исплаћен у износу од 2000,00 КМ из разлога што до 31.12.2011.
године није достављена процјена штете.

Средства за помоћ удружења
За помоћ удружењима, члан 28. Правилника, поднијето је 14 захтјева, од тога

9 захтјева је испалћено у износу од 42 800,00 КМ.
Осталих 5 захтјева нису у скалду са Правилником.
Разлика средстава у износу од 7 200,00 КМ, извршена је реалокација и

средства су дозначена на позицију – Подршка сточарству.

Подршка едукацији презентацији пројеката и посјета сајмовима
За подршку едукацији презентацији пројеката и посјете сајмовима, члан 29.

Правилника, средства су исплаћена у износу од 36 988,80 КМ и то за :
Посјета пољопривредника  Сајму пољопривреде у Новом Саду, посјета

Институту за воћарство у Чачку, Пољопривредни сајам Интерагро 2010, Штампање
пољопривредног календара за 2012. годинуи остала подршка едукацији
пољопривредних произвођача.

Разлика средстава у износу од 3011,20 КМ, извршена је релокација и
средстав су пребачена на позицију – Подршка сточарству.

Представници фонда учествовали су у изради Правилника за 2011.годину.
Посјетили су сајмове у земљи и окружењу - Новосадски  пољопривредни сајам,
Сајам Интерагро Бијељина, Сајам шљиве у Градачцу и др.

Присуствовали смо едукативним тренинзима у организацији
Информативног центра о европским интеграцијама – ( EPIC ) на тему „Вјештине
израде стартегије за рурални развој“. У сарадњи са ЕУРЕЛСМЕД присуствовали
смо четверодневном тренингу на тему „ Подршка ЕУ изградњи институционалних
капацитета за регионални и локални развој економски развој и развој МСП“ све са
циљем да унапредимо рад Аграрног фонда са могућношћу конкурисања према
фондовима европске уније и да то све приближимо потенцијалним корисницима.

Кандидовали смо пројекат према ИПА фондовима у партнерству са
градом Ваљевом под називом „Еколошке интегралне мере за сузбијање амброзије
у оквиру прекограничне области“

Саставни дио овог извјештаја је Финансијски извјештај Аграрног фонда
за 2011. годину са комплетним финансијским показатељима.

Бијељина, 17.02.2012. год. ДИРЕКТОР
_________________
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РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  БИЈЕЉИНА
АГРАРНИ  ФОНД
ОПШТИНЕ  БИЈЕЉИНА
БРОЈ:-----------/2012.
Датум, __________.2012.

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011.ДО 31.12.2011.ГОД.

На основу Одлуке о програму коришћења средстава  за пдстицај
пољопривредне производње за 2011.год. бр.01-022-48/11( сл.гл.општине Бијељина
бр.10/11) и финансијског
плана Аграрног фонда општине Бијељина за 2011.год. ,дозначена средства на рачун
Аграрног фонда општине Бијељина разврстана су по следећим економским
категоријама.

ПРИХОДИ :

1.Средства  по Одлуци о програму коришћење средстава за подстицај
пољоприврдне  производње у 2011.год.бр.01-022-48/11  у иносу од
................................................................................................................1.580.176.00 КМ

2.Редовна средства  на основу финансијског плана ............................270.000.00 КМ

3.Остале накнаде-камате на депозит...............................................................57.53 КМ
-------------------------------------

-
Укупно приход................................1.850.233.53 КМ

Одлуком о програму коришћења средстава  за подстицај  пољопривредне
производње  у 2011.год. предвиђено је да се  усмјери износ од
................................................................................................................1.770.000.00 КМ
и то по следећем плану:

1.Обавезе из 2010.год,(подршка изгрдањи капиталних инвестиција,подршка
сточарству и

Подршка набвци механизације) износ од .......................................446.929.00  КМ
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2.Подстицај производњи и доходку:

2.1.Подршка организованом откупу поврћа,воћа и шећерне репе .. 265.000.00 КМ
(од предложеног износа исплатити дуг пољопривредним произвођачима

за организовани откуп воћа поврћа и дувана из 2010год.)
2.2.Калцификација пољопривредног земљишта...........   .....................200.000.00 КМ

3.Подршка руралном развоју:
3.1.Подршка сточарству...................................................................200.000.00 КМ
3.2.Подршка воћарству................................................................. ...100.000.00 КМ
3.3.Подршка пластеничкој производњи.....................................  ..100.000.00 КМ
3.4.Афирмација домаће призвиодње .............................................170.000.00 КМ
3.5.Подршка изградњи инфраструктуре.........................................148.071.00 КМ
3.6.Средства за ванредне и непредвиђене ситуације

(елементарне непогоде и др.).....................................................50.000.00 КМ
3.7.Помоћ удружењима..............................................................  ......50.000.00 КМ
3.8.Подршка едукацији, презентацији пројеката и

Посјета сајмовима...............................................................    .....40.000.00 КМ
УКУПНО.                       1.770.000.00 КМ

Аграрном фонду општине Бијељина је на име горе побројаних видова подстицаја у
периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011.год. дозначено на рачун........1.580.176.00 КМ.,
као и редовна средства у износу од .....................                     ...........  270.000.00  КМ
и износ на име камата на депозит................................................... ............... 57.53  КМ
што чини укупан приход Аграрног фонда општине Бијељина за период од 01.01.до
31.12.2011.год. приказан у обрасцу  3Б на позицији приходи  износ.1.850.234.00 КМ

РАСХОДИ

У периоду од 01.01.2011.год. до 31.12.2011.год. Аграрни фонд општине Бијељина
имао је расходе-издатке, такође разврстане по економским  категоријама расхода
као  што су:

1.Субвенције-помоћи у пољопривредној производњи (разврстане по плану из
Одлуке о програму коришћења средстава за подстицај пољоприврдне производње у
2011.год

2.Издаци за набaвку опреме, бруто плате и накнаде трошкова запослених,расходи
по основу утошка енергије ,комуналних и комуникационих услуга,режијски-
канцеларијски материјал,расходи текућег одржавања,расходи по основу путовања
и смејштаја ,расходи за стручна усавршавања,као и други трошкови периода.
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1.Укупно исплаћена средства на име подстицаја у пољопривредној производњи  у
износу........................................................................................................1.535.028.00 КМ
разврстана по видовима подстицаја и плану из Одлуке о програму и начину
коришћења средстава за подстицај пољоприврдне производње у 2011.год.

-подршка изградњи инфраструктуре у износу од .................................146.763.57  КМ
-подршка едукацији,презентацији  пројеката и

Посјета сајмовима у износу од ......................................  .......................36.988.80  КМ
-Подршка сточарству................................................................................282.240.00  КМ
-подршка пластеничкој производњи........................................................ 91.994.50  КМ
-подршка организованом откупу . дувана  за 2010.год.          .................63.441.75  КМ
-средства за ванредне и непредвиђене ситуације.....................................59.400.00  КМ
-подршка воћарству-садни матријал.........................................................13.582.00   КМ
-помоћ удружењима................................................................................. ..42.800.00  КМ
-подршка организованом откупу воћа и поврћа за 2011.год...................76.364.97 КМ
-подршак организованом откупу шећерне репе ......................................10.551.04  КМ
-калцификација пољопривредног земљишта..........................................199.724.90  КМ
-подршка организованом откупу воћа ,поврћа  из 2010..........................29.514.47  КМ
-помоћ фабрици шећера Велика Обарска(по закључку скупштине

Општине Бијељина бр.01-013-29-1/11 од 02.11.2011.)...........................50.000.00  КМ
-обавеза из 2010.год.(подршка  изградњи објеката, подршка

Сточарству,подршка набвци механизације)..................................... ..431.662.66  KM
------------------------

Што укупно износи........................................................................    ...1.535.028.66  КМ

Код  исплате  подстицајних средстава  дошло је до прекорачења износа на
појединим ставкама  у односу на план исплате  по Одлукци о програму коришћења
средстава  за пољопривредну производњу у 2011.год., док  на другим ставкама
није било потребно потрошити планиране износе , те је Управни одбор Аграрног
фонда општине Бијељина донио  Одлука о реалокацији средстава бр:283/11, као и
сагласност  начелника за привреду и пољопривреду скупштине општине Бијељина
на реалокацију средстава  бр:02/1-3-1-548/11 и сагласност  Начелника општине
бр.02-014-1-1431/11 (сл,гл.општине Бијељина бр 27/11)
па  је извршена исплата по горе побрајаним ставкама.

Пошто је у 2011.год. Аграрном фонду  пристигло 1337 захтјева за све видове
подстицаја ,
Планом исплате  по Одлуци о програму коришћења средстава  за подстицај
пољопривредне производње у 2011.год. нису могли бити релаизовани сви захтјеви
у  100% износу , па је Управни одбор Аграрног фонда општине  Бијељина  донио
Одлуку о висини испалте  подстицајних средстава  бр:282/2011, и то:

-подршка сточарству и подршка пластеничкој производњи у висини од 50% од
максимално припадајућег износа  по Правилнику о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи  за 2011.год. и



11

-организовани откуп воћа, поврћа и шећерне репе из 2011.год. у висини од 60% од
максимално припадајућег износа по Правилнику  о начину и условима подстицаја у
пољопривредној  производњи  у 2011.год.

На Одлуку Управног одбора Аграрног фонда  општине  Бијељина  о висини
испалте подстицајних средстава  дата је сагласност Начелника  за привреду и
пољопривреду  скупштине општине Бијељина бр:02/1-3-1-550/11, као и сагласност
Начелника општине бр.02-014-1-1441/11( сл,гл, општине Бијељина бр.27/11).

2.Издаци за набaвку опреме, бруто плате и накнаде трошкова запослених, као и
матeријални трошкови разврстани су по економским категоријама  расхода на
позицији  РАСХОДИ
У обрасцу 3Б,који је прилог овом извјештају.

2.1.Расходи за бруто плате запослених.................................................155.496.00  КМ
2.2.Расходи за накнаде  трошкова осталих личних

примања и накнада Управном одбору .........................................   .78.146.00  КМ
2.3.Расходи по основу утрошка енергије, горива,гријања,

Комуналних и комуникациних услуга...............................................11.344.00  КМ
2.4.Расходи за режијски материја-канцелариски матреијал....................1.089.00  КМ
2.5.Расходи  за меријал за остале намјене.............................................  ..1.105.00  КМ
2.6.Расходи за текуће одржавање...............................................................2.538.00  КМ
2.7.Расходи по основу путовања и смјештаја...........................................   197.00   КМ
2.8.Расходи за стручна усавршавања и услуге.........................................1.306.00   КМ
2.9.Остали расходи ( рекламе и пропаганде, репрезентације,

трошкови јавног информисања,таксе и друге дажбине  за
регистарцију,накнаде за шуме и водни допр. и
провизија банке)..............................................................................  ...7.610.00  КМ

2.10.Расходи за набавку основних средстава............................................  310.00  КМ

Сви горе побројани материјални трошкови  укупно износе.............  .259.141.00  КМ

Укупни расходи за период од 01.01.до 31.12.2011.год. износе  ........1.794.169.00  КМ
Исказан  на позицији  укупни  расходи  обрасца 3Б.

Разлика прихода и расхода, односно вишак прихода над расходима је:56.065.00 КМ
коригован за  почетно стање на  банковним рачунима 01.01.2011.  16.917.00 КМ
Што укупно износи ...............................................................................72.982.00 КМ.и
једнако је стању банковних рачуна на крају извјештајног периода,односно
31.12.2011.год., исказано у обрасцу 6  на позицији  готовина и готовински
еквиваленти на дан 31.12.2011.год.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРИХОДА И РАСХОДА

ПРИХОДИ

Категорија прихода                               планирано          остварено           индекс

1.Редовна  средства по фин.плану                   270.000.00           270.000.00        1.00

2.Средства по Одлуци о програму коришћења
средстава за подстицај пољопривредне
Производње у 2011.год.............................1.770.000.00 1.580.176.00         089

3.остала средства-камате на депозит                                                   57.53 -

УКУПНО.        2.040.000.00         1.850.233.53         090

РАСХОДИ

Категорија расхода                           планирано              остварено            индекс

1.бруто плате запослених                             156.900.00              155.496.00              099
2.бруто накнаде трошкова и осталих

личних примања запослених и накнада
Чланоима Управног одбора...................   . 78.000.00                 78.146.00             100

3.расходи по основу утрошене енергије,
горива, гријања, комуналних и комуни
Кационих услуга..................................... ........  11.300.00                11.344.00         100

4.расходи за режијски матријал....................        1.000.00                 1.089.00          108
5.расходи за текуће одржавање.(возила,

З.Е.В. и одржавање чистоће).........................  ...2.500.00                 2.538.00           101
6.расходи по онову путовања и смјештаја     .....1.000.00                   197.00            019
7.расходи за стручно усавршавање..................... 2.000.00                1.306.00           065
8.остали расходи периода( трошкови рекламе и

пропаганде,трошкови репрезентације,
провизија банке).................................................6.100.00                7.610.00          124

9.остали расходи за посебне намјене..................1.200.00                1.105.00           092

УКУПНИ  РАСХОДИ:      260.000.00               258.831.00            099
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10.Субвенције-текуће помоћи за подстицај пољоприврдне производње у 2011.год.

-обавеза из предходне године            52.000.00                           51.714.97         099

-обавезе из 2010.год.                         446.929.00                           431.661.26        096
-подршка организованом откупу

воћа, поврћа и шећерне репе и
воћа поврћа и дувана из 2010.      231.353.70                           229.872,23          099

-калцификација пољопривредног
земљишта                                        200.000.00 199.724.90 099

-подршка сточарству                        282.257.00                           282.240.00           099
-подршка воћарству                           13.582.00                             13.582.00           100
-подрша пластеничкој произв. 91.994.50                             91.994.50           100
-подршка изградњи инфрастру.       143.071.00                          117.250.00           081
-помоћ удружењима.......................... 42.800.00                            42.800.00           100
-средства за ванредне и не  пре

двиђене ситуације 39.200.00                           37.200.00             094
-подршка едукацији,презентацији

пројеката и посјета сајмовима         36.988.80                          36.988.80             100

УКУПНО.                     1.580.176.00                      1.535.028.66            097

Код реализације  средстава из Одлуке о програму коришћења средстава  за
подстицај пољоприврдне производње у 2011.год. Аграрном фонду  општине
Бијељина укупно је дозначено .......................................................  1.580.176.00  КМ.
од чега је испалћено ....................................................................... ..1.535.028.66  КМ
на име подстицаја пољоприврдне производње у 2011.год.,те је разлика прихода над
расходима код подстицајних средстава  у износу од .. .....................45.147.34 KM,
јер нису исплаћени планирани износи на име подрше инфраструктури , због
недовршених радова  у Мјесним заједницама до 31.12.2011.год., као и дио
средстава који се односио на измирење дуга из 2010.год, јер је било захтјева који
нису испуњавали услове из Правилника о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи.
Такође није било прекорачења  код извршења плана тако да индекс исплата не
прелази  коефицијент 1.
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Код извршења плана исплата редовних средстава  по свим категоријама  расхода ,
средства су трошена у складу  са финансијским планом Аграрног фонда општине
Бијељина, као и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста., те је само код осталих матријалних трошкова  под тачком 8 табеле
извршења  прихода и расхода индекс 124, јер су трошкови банкарске провизије
већи у односу на планиране  за  1.625.00 КМ, јер  планом нисмо могли предвидјети
трошкове провизије на подстицајна средства по Одлуци о програму коришћења
средстава  за  подстицај  пољоприврдене производње у 2011.год., јер је у току
године исплаћен износ од .....................................                    ....1.535.028.66 КМ.

Код утрошених средстава на име бруто плата  и накнада трошкова запослених  није
било прекорачења исплата у односу на  финансијски план за 2011.год.

Бијељина,  15.02.2012.                                             Директор Аграрног фонда
-------------------------------------

Начелник општине Бијељина прихватио је ИНФОРМАЦИЈУ О РАДУ
АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА 2011. ГОДИНУ СА
ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2012. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини
општине на разматрање и усвајање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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I I - ПРОГРАМ РАДА АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2012. ГОДИНУ

План рада Аграрног фонда Општине Бијељина обухвата извршење
послова и радних задатака  који се односе на пољопривреду у општини Бијељина.

Аграрни фонд општине Бијељина своје активности ће усмјеравати ка
ефикаснијем и рационалнијем дјеловању ,спровођењу прописа , одлука и закључака
Начелника општине, Скупштине општине, поштовање рокова и буџетских оквира ,
развојних пројеката и активности ради остваривања резултата значајних за будући
развој аграра на подручју општине 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:

- 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 вјек производа ,транспорт

складиштење,
- Остварење већих финансијских ефеката у аграру,
- Остварење већег приноса по јединици површине,
- Припремање пољопривредних газдинстава за улазак у ЕУ

1.1     Развој пољопривреде:

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

- 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.

1.3     Рурални развој Општине Бијељина:

- Подршка развоју  инфраструктуре у руралним подручјима са циљем
остварења повезаности и олакшања развоја пољопривреде,

2. Активности које ће се вршити у континуитету

 Израда правилника о условима и начину подстицаја у пољопривреди.
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 Провођење задатака и активности дефинисаних Стратегијом развоја
општине Бијељина до 2015.године, 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 Правилника о начину и
условима за подстицајна средства.

 Израда информације о реализацији закључака Скупштине општине

3. Аграрни фонд за свој рад одговоран је Начелнику општине и Скупштини
општине Бијељина.

Бијељина, 17.02.2012. год. ДИРЕКТОР
_________________________
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