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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
АГРАРНИ ФОНД
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 80/21.год.
Датум, 17.03.2021.год.

И З В Ј Е Ш Т А Ј
О РАДУ АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ СА

ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

I - ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Аграрни фонд Града Бијељина је своје основне циљеве у току 2020.
године реализовао у складу са  Одлуком о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2020. години, („Сл.гласник града
Бијељина“, бр: 19/20,43/20 и 47/20) и Правилника о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи за 2020 годину  („Сл.гласник града Бијељина“ , бр:(
32/20 и 48/20) у даљем тексту: (Правилник). Буџетом града Бијељина за
реализацију подстицаја у пољопривредној производњи за 2020. усвојен је износ од
1 600 000,00 КМ. („Сл.гласник града Бијељина“ , бр: 23/19 i 35/20 )

Као што можемо видјети у табели 1. закључно са фебруаром 2021. године
исплаћена су средства у износу од 1.254.435,35 намјењена за подстицај
пољопривредне производње за 2020. години У 2020. години дозначена су средства
за исплату подстицаја из 2019.године у износу од 455.940,00 КМ.
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Таб. 1. Преглед исплаћених средстава за подстицај из 2020. године

Назив члана Одлука '20 Исплаћ.са
мартом 2021. год.

Потр.сред.за
испл.под из
2020.године

Орг. откуп повр. воћа,  и дувана род 2019 130.000,00 129.689,42 *
- Орг.откуп повћа и воћа

(169пољ.произ.) 95.717,51
- Орг.откуп дувана род

2019.год.(85пољ.произ.) 33.971,91

Подршка пододизању нових засада 20.000,00 1.388,80
Подр.пластеничкој производњи и
наводњ. 70.000,00 65.418,82

Подршка Сточарству 280.000,00 262.356,00 *

- Властити узгој јуница (572) 167 захт 51.660,00 1596,00

- Телад за даљи тов (2391) 315 захт. 190.596,00 9912,00

- Прасад за даљи тов (8171) 22 захт. 14.600,00 5452,00
- Властити узгој приплодних оваца (630)

6 захт. 5.500,00

Подршка изгр.инфраструк. 220.000,00 224.853,53 12.746,09

Средст.за ванд.и непред.ситуац. 70.000,00 43.000,00

Помоћ Удружењима 50.000,00 67.000,00
Подр.едук.през.пројек.посјета
сајмовима,подршка увођењу
сертификоване произ.суфинасирање
анализа и пројеката развојних агенција 160.000,00 80.779,79

- Суфинасирање у набавци осн.стада
и пластеника 74.346,86

Регрес камата и регр.камата за
задруге(206 пољ.произ.) 20.000,00 21.824,38

Побољшање квалитета пољ.земљишта 250.000,00 233.777,75 16.017,25

УКУПНО: 1.320.000,00 1.204.435,35 45.723,34
Дуг за исплату подстицаја из 2019.године 50.000,00 50.000,00

Афирмација дом.пољ.производње 280.000,00
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА

ПОЉУПРИВРЕДУ
УКУПНО +Афирмација  дом.пољ.про. +
Дуг за испл.подс. из 2019 1.600.000,00 1.254.435,35 45.723,34

* - умањена исплата од укупног износа предвиђеног Правилником.

С обзиром на велики број поднесених захтјева у 2020. 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
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пољопривредној производњи за 2020. годину, Управни одбор Аграрног фонда
донио је Одлуку број:598/20 од 29.12.2020. године, те је одлучено да се исплаћује
вриједност од 76% максимално припадајућег износа за Подршку организованом
откупу поврћа и воћа из 2020. године. Одлуком број 504/20. године од 05.11.2020.
године одлучено је да се исплати по 84,00 КМ по грлу за властит узгој јуница.
Одлуком број 501/20. године  од 05.11.2020. године одлучено је да се исплати по
84,00 КМ по грлу за телад за даљи тов. Одлуком број 502/20. године  од 05.11.2020.
године одлучено је да се исплати по 4,00 КМ за прасад за даљи тов и Одлуком број
503/20. године  од 05.11.2020. године одлучено је да се исплати по за властити узгој
приплодних оваца износ од 20 КМ по грлу од припадајућег износа за Подршку
сточарству, а према Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној
производњи за 2020. годину. Одлуке су донијете на основу члана 4. став 6. Одлуке
о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2020.
години и члана 7. Правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној
производњи за 2020. годину.

Аграрном фонду града Бијељина је до 31.12.2020. године поднијето 1411
захтјева за подстицај пољопривредне производње.

Од тога је поднијето за:

1. Подршка организованом откупу поврћа ,воћа и организованог откупа
дувана род 2019.године), ...................................................   12 захтјева,

(у којима је обухваћено 254 пољопривредних произвођача од тога за
организовани откуп поврћа и воћа 169, и организовани откуп дувана 85)

2. Подршка сточарству ........................................................ 511 захтјева,
3. Подршка подизању нових засада воћа................................ 1 захтјев,
4. Подршка пластеничкој производњи и наводњавању....... 87 захтјев,
5. Подршка изградњи инфраструктуре .............................. 47 захтјев,
6. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације

(елементарне непогоде и др.)    .............................................. 39 захтјева,
7. Помоћ удружењима,  ............................................................ 17 захтјева,
8. Регрес камата за прољетну сјетву и задруге које врше организовани откуп

поврћа и воћа ............................................................................. 2 захтјева
( у којима је обухваћено 206 пољопривредних произвођача)

9. Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета сајмовима, подршка
увођењу сертификоване производње, суфинасирање анализе квалитета
земљишта и пројеката развојних агeнција. ........................... 74 захтјева

10. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта .............  621 захтјев

У 2020. години кроз Аграрни фонд град Бијељина обрађено и обухваћено кроз горе
наведене мјере подстицаја 2047 пољопривреднA произвођача.

УКУПНО …............................ 1411 ЗАХТЈЕВА
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Од укупног броја предатих захтјева, 4 захтјева није испунило услове по
Правилнику и то за :

- Подршку сточарству 2 захтјев,
- Средства за вандредне и непредвиђене ситуације штете и др. 2. захтјева,

Таб. 2. Преглед поднијетих захтјева по годинама
НАЗИВ ПОДСТИЦАЈА 2016 2017 2018 2019 2020

1 Орг.откуп дувана 3 3 3 3 3
2 Орг.откуп пов.и воћа 6 7 7 9 9
3 Орг.откуп пшенице 0 22 0 0 0
4 Подршка подизању засада 6 2 1 0 1
5 Садни материјал 0 0 0 0 0
6 Подршка пласт. производњи и нав. 167 110 131 53 87
7 Систем за навод."Тифон" 1 0 6 0 0
8 Вл.узгој јуница 148 179 176 154 167
9 Телад за даљи тов 334 417 423 314 316
10 Тов Свиња 18 19 20 28 22
11 Вл.узгој назимица 47 0 72 0 0
12 Вл.узгој приплодних оваца 13 0 9 8 6
13 Подршка изградњи инфраст. 52 39 41 22 47
14 Сред. за ванд. и непр.ситуацује 30 42 37 31 39
15 Помоћ удружењима 7 11 11 13 17
16 Подр.едук.презентацији прој. 0 0 0 0 2
17 Афирмација пољ. Произ. 9 27 34 29 0
18 Регрес камата 2 2 2 0 2
19 Под. изградњи склад. капац. 2 0 0 0 0
20. Суфинасир.у наб.осн.стада, пласт.

и пр. машина
0 0 0 16 72

21. Побољ.квалитета пољ.земљишта 0 0 0 0 621
УКУПНО: 847 880 970 680 1411

У табели 2 која описује преглед поднијетих захтјева можемо видјети да је дошло до
повећања броја захтјева. До повећања броја захтјева дошло је због увођења нових
мјера у 2020. години, побољшање квалитета пољопривредног земљишта и
суфинасирање у набавци основног стада, пластеника, садница и прикључних
машина. Можемо примјетити да се одржава константан број захтјева код
организованог откупа поврћа и воћа. Такође и код подршке сточарству нема
зантатних осцилација у броју поднесених захтјева у односу на предходну годину.
Свједоци смо да је била ниска цјена јунећег и свињског меса у 2020.години, такође
је био смањен извоз јунећег меса у Турску. Све ово утићче да се пољопривредни
произвођачи са подручја Семберије све мање одлучују на ову врсту производње.
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Почетком године морало се приступити интервентним мјерама са локалног нивоа
како би се помогло пољопривредницима који се баве товом јунади.

Код подршка пластеничкој производњи и наводњавању имамо повећан број
захтјева у односу на предходну годину. У даљем прегледу видјећемо да је дошло до
смањења улагања у изградњу пластеника, а да повећан број захтјева односи се на
улагање у системе за наводњавање.
Увођењем обавезе да пољопривреднинци  морају измирити своје обавезе по питању
здравственог осигурања како би могли остварити подстицај у пољопривредној
производњи довело је до одустајања и гашења регистрованих пољопривредних
газдинстава. Ово је један од разлога зашто имамо стагнирање у броју поднешених
зхтјева. Такође, један од разлога је и тај што је све мање средстава за подстицај
како на државном тако и на локалном нивоу. Компликоване процедуре за
остваривање подстицаја су такође један од разлога због чега је све теже остварити
подстицај. Аграрни фонд је у предходном периоду покушао да превазиђе
компликовану процедуру и да на најједноставнији и најефикаснији начин
приближи подстицајна средства пољопривредним произвођачима како би се
ублажили негативни и неповољни утицаји за пољопривредну производњу.

Подршка организованом откупу поврћа и воћа и организованом оркупу
дувана (род 2019.године)

Организовани откуп воћа и поврћа из 2020. године, члан 9. Правилника,
поднијето је 9 захтјева. По овом основу 168 пољопривредни произвођач је
обухваћена подстицајем. Због великог броја поднесених захтјева по основу
подршке организованом откупу поврћа и воћа, Управни одбор Аграрног фонда
донио је одлуку да се исплати подстицај  намјењен организованом откупу поврћа и
воћа у износу од 76% припадајућег износа, а према Правилнику о начину и
условима подстицаја у пољопривредној производњи у 2020. години.
Закључно са фебруаром 2021.године исплаћен је подстицај у цјелости за
организовани откуп поврћа и воћа из 2020. године у износу од 95.717,51 КМ.

У 2020. години је исплаћен и заостали дуг из 2019. године за организовани
откуп поврћа и воћа у износу од 82.055,38 КМ.

Организовани откуп дувана, члан 10. Правилника, организатори откупа
поднијели су 3 захтјева и исти су у цјелости исплаћени у износу од 33.971,91 КМ.
По овом основу 85 пољопривредних произвођача је добило подстицај.

Из табеле  3. можемо видјети да је дошло до смањења производње дувана из
разлога што је 2019. година била климатски неповољна година за производњу
дувана.

Таб. 3. Организовани откуп дувана (кг)
Назив пољопривредног производа 2017 2018 2019 2020

1. Дуван 405165,97 354513 547282 240567

Мјером подстицаја пољопривредним произвођачима за организовани откуп
поврћа и воћа и организовани откуп дувана имамо позитиван ефекат. Наведени
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производи се предају и пласирају преко организатора откупа или прерађивача тако
да оваквим начином увећавамо вриједност пољопривредних производа кроз
прерађевине. Смањује се црно тржите тј. продаја преко тзв.„пијаца“.Наведеним
подстицајним мјерама од Аграрног фонда повећали смо продајну цијену производа
те имамо и  повећање пољопривредних произвођача који желе да предају робу
преко организатора откупа или прерађивача. Смањење количине дувана у 2020.
години се одразило због неповољних климатских услова - суше.

Подршка сточарству

Подршка у сточарству обухвата: Подршка властитом узгоју стеоних
јуница, подршка набавци телади, прасића за даљи тов и властити узгој приплодних
оваца.

По овом основу поднијето је 511 захтјева, од чега 2 захтјева не
испуњава услове по Правилнику о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи.

Због великог броја поднесених захтјева по основу подршке сточарству
Управни одбор Аграрног фонда донио је одлуку да се исплати подстицај
намијењен подршци сточарсту у износу од 84,00 КМ по грлу за властит узгој
јуница, 84,00 КМ по грлу за телад за даљи тов 4,00 КМ за прасад за даљи тов и
властит узгој приплодних оваца 20,00 КМ  од припадајућег износа за Подршку
сточарству, а према Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној
производњи у 2020. години.

Подстицају за подршка сточарству у 2020.години је исплаћена у износу од
262.356,00 КМ, да би се исплатила укупна обавеза од 279.316,00 КМ. Потребно је
исплатити још 16.960,00 КМ

У 2020. години је исплаћен и заостали дуг из 2019. године за подршку
сточарству у износу од  339.196,00 КМ.

Из Табеле 4. можемо уочити да је у предходним годинама био  већи број у
узгоју товниих јунади на подручју Семберије. Међутим, у 2019. години одлучено је
да се са подстицајем телади за даљи тов иде само до 10 комада јер Министарство
пољопривреде, шумарстав и водопривреде Републике Српске субвенционише
производњу това јунади оним пољопривредним произвођачима који пријаве
подстицај преко 10 комада јунади. Из тог разлога имамо смањен број телади који су
предмет подстицаја у односу на предходне године. Такође имамо незнатно
повећање поднесених захтјева код властитог узгоја јуница и благо повећање
призводње јуница у властитом узгоју. За разлику од предходних година немамо
знатно повећање захтјева, али имамо повећан број прасади који се остављају за
даљи тов.
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Таб. 4. Преглед – подршка сточарству - број грла (ком)
Назив 2016 2017 2018 2019 2020

1 Вл.узгој јуница   ( ком ) 482 582 611 572 635
2 Телади за даљи тов   ( ком ) 4426 5609 6431 2438 2391
3 Прасад за даљи тов   ( ком ) 3481 4842 6698 8171 5025
4 Вл.узгој назимица     ( ком ) 798 0 942 0 0
5 Властити узгој приплодних

оваца ( ком )
0 0 641 630 278

Подршка подизању нових засада воћа

Подршка подизању нових засада воћа обухвата: Подршка подизању засада
јабучастог, коштуничавог, језграстог и јагодастог воћа члан 11. и члан 12.
Правилника који се односи на подршку производњи љекобиља.

Подстицај намјењен за подршку подизању нових засада воћа исплаћен је у
цјелости у износу од 1.388,80 КМ.

Таб. 5. Преглед – подршка воћарству, површина под засадима ( ха )
Назив воћне врсте 2016 2017 2018 2019 2020

Шљива    (ха) 1 0 0 0 0

Јабука   (ха) 0 0 0 0 0

Крушка    (ха) 0 0 0 0 0
Орах    (ха ) 0,4 0 0 0
Вишња (ха) 1,77 0 0 0 0
Кајсија (ха) 0 0 0 0

Лешњак (ха) 3,9 0 0 0 0

Малина (ха) 1,3 0 0 0 0

Јагода (ха) 0 0 0,45 0 1

Трешња (ха) 0 0 1,0 0 0

Подршка пластеничкој производњи и наводњавању

Подршка пластеничкој производњи и наводњавању обухвата:
Подстицај набавци пластеника и система за наводњавање члан 13 и подршка
набавци система за наводњавање „Тифон“ члан 14.

По овом основу поднијето је 87 захтјев. Од поднијетих захтјева није
био поднешених захтјева који се односе на набавку система за наводњавање Тифон.

Дуг из 2019.године намјењен  за подршку пластеничкој производњи и
наводњавању исплаћен је у 2020.години у  износу од 32.398,76 КМ
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Подстицај је исплаћен у цјелости за подршку пластеничкој производњи и
наводњавању из 2020. године у износу од  65.418,82 КМ.

.
Из табеле 6. можемо видјети да је дошло до повећања улагања у

пластеничку производњу и наводњавање у 2020.години у односу на предходне
године. Предходне године су биле неповољне из разлога што је 2017. година била
изразито сушна. У 2018. години имали смо благо повећање улагања у пластеничку
производњу и наводњавањ али у 2019. години имамо велики пад улагања у
пластеничку производњу из разлога што захатјева доста радне снаге и што
пољопривредници напуштају овај вид производње због веома тешког физичког
рада. Овакав тренд наставио се и у 2020.години. Већина захтјева која су била
предмет подстицаја у 2019. и 2020. години односила се на замјену већ постојећих
пластеника.  Ова мјера је оправдана и морају се издвојити већа средства како би
субвенционисали пољопривреднике и младе да се баве овим видом производње.

Таб. 6. Преглед - подршка пластеничкој производњи и наводњавању
Назив 2017 2018 2019 2020

1 Подршка пластенич. производњи ( м2) 49586 60980 18208 18150

2 Системи за наводњавање   ( ком ) 77 91 30 61

3 Систем за наводњавање "Тифон" (ком) 0 6 0 0

Подршка изградњи инфраструктуре

За подршку изградњи инфраструктуре, члан 19. Правилника, поднијето је
укупно 47 захтјева. Од овог 14 захтјева није одобрено из разлога недостатка
средстава. По овом члану спроведена је јавна набавка – отворени поступак.
Закључно са мартом 2020. године исплаћен износ од 224.853,53 КМ. Да би уговор у
цјелости био исплаћен потребно је исплатити 12.746,09 КМ.

У 2020.години  исплаћен је дуг који се односи на подршку изградњи
инфраструктуре из 2019.године у износу од 6.867,90 КМ

Подршка изградњи инфраструктуре има позитиван ефекат јер Мјесне
заједнице и пољопривредни произвођачи могу преко Аграрног фонда да добију
инвестицију од општег интереса а које се односе само на руралне средине.  Визија
и жеља Аграрног фонда је да модернизује село достојно живљења и останка младих
на селу. Зато сматрамо да је изузетно оправдано улагање кроз подршке изградњи
инфраструктуре у рурална подручја града Бијељина.

Средства за вандредне и непредвиђене ситуације

За средства за вандредне и непредвиђене ситуације, члан 20. Правилника
поднијето је 39 захтјева, од тога 2 захтјева нису у складу са Правилником, сви
захтјеви су обрађени и Управни одбор је донио своју одлуку.
Сви захтјеви су исплаћени у цјелости у укупном износу од 43.000,00 КМ.
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У 2020. години је исплаћен је дуг из 2019. године у износу од 15.100,00 КМ

Средства за вандредне и непредвиђене ситуације имају позитиван ефекат из
разлога што помажу да пољопривредни произвођачи превазиђу дио  настале штете
на свом имању. Штете се углавном односе на пожаре на помоћним објетима на
пољ. домаћинствима  и угинућа животиња. Мјера је позитивно оцјењена од стране
пољопривредника, која им помаже да санирају дио настале штете,  јер су изгубили
оно за шта су вриједно радили и годинама стицали.

Помоћ удружењима

За помоћ удружењима, члан 21. Правилника, поднијето је 17 захтјева. Сви
захтјеви су обрађени и Управни одбор је донио своју одлуку.
Средства предвиђена за помоћ удружењима су у цјелости исплаћена у износу од
67.000,00 КМ.

У 2020. години је исплаћен дуг из 2019. године  у износу од  12.000,00 КМ

Кроз овај вид подстицаја обухваћени су пољопривредни произвођачи који
су увезани или организовани преко удружења или пољопривредних задруга. Кроз
удружења су обухваћена удружења пчелара, пољопривредна удружења, спосртска
риболовачка удружења и др. На основу њихових програма и пројеката Аграрни
фонд одобрава предвиђена средства. Сматрамо да је позитивна мјера из разлога
што сви тежимо да имамо организовану пољопривредну производњу и
организоване пољопривредне произвођаче.

Побољшање квалитета пољ.земљишта

За побољшање квалитета пољопривредног земљишта, члан 26. Правилника
поднијето је укупно 621 захтјева. По овом члану спроведена је јавна набавка –
отворени поступак у износу од 249.795,00 КМ. По основу овог уговора исплаћен је
износ од 233.777,75 КМ, остало је да се исплати износ од 16.017,25 КМ. По овом
основу  извршено је 404 захтјева, а остало је неизвршених 217 захтјева. У склопу
ове мјере Агарни фонд је финансирао и анализу земљишта на киселост. Анализом
је мјерена pH вриједност земљишта оних узора који су достављени уз захтјев.
Анализа је извршена за свих 621 узорак тј. поднесени захтјев. Укупна количина за
калцификацију пољопривредног земљишта обухваћена јавном набавком  износила
је 7000 м3 калцијум-карбоната.

Мјера побољшање квалитета пољопривредног земљишта  уведена је кроз Одлуку о
програм кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2020.
години. То су углавном земљишта са повећаном киселости или pH вриједности.
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта је позитивна мјера нарочито на
падинском дјелу Семберије гдје су земљишта слабијег квалитета.
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Регрес камата за прољетну сјетву

За регрес камата за прољетну сјетву, члан 27. Правилника поднијето је
укупно 2 захтјева, у којима је обухваћено 206 пољопривредна произвођача која су
подигли кредит преко пословних банака за прољетну сјетву.

Средства предвиђена за регрес камата за прољетну сјетву су у цјелости
исплаћена у износу од 21.824,38 КМ.

Као свака грана привреде тако и пољопривреда мора да тражи кредитна
средства из спољних извора. Да би засијали планиране површине
пољопривредници се одлучују на кредите. Аграрни фонд субвенционише
минимално 3% својих средстава за дио камате. Међутим можемо закључити да из
године у годину све мање пољопривредника који се одлучују задуживати преко
банака. Претпоставка је, да се пољпоривредници  слабије одлучују за кредитна
средства преко банака из разлога што банке прописују све теже услове за
остваривање кредита.

У 2020.години исплаћен је регрес пољопривредним произвођачима који су
преко пословних банака тражили финансијска средства а који је остао као обавеза
из 2019. године у износу од 22.913,63 КМ.

Афирмација домаће пољопривредне производње

Чланом 28. Правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној
производњи за 2020. годину регулисана је и ставка Афирмација домаће
пољопривредне производње.

Афирмацију домаће пољопривредне производње обрађује Одјељење за
пољопривреду града Бијељина како је прописано чланом 4. став 3. Одлуке о
програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2020.
години. Одлуку о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне
производње за 2020. годину усвојила је Скупштина града Бијељина 16.04.2020.
године.

Извјештај по основу афирмације домаће пољопривредне производње
доставља Одјељење за пољопривреду, а налази у прилогу овог извјештаја.

Подршка едукацији презентацији пројеката и посјета сајмовима

Подршку едукацији презентацији пројеката и посјете сајмовима обухвата
члан 22. Правилника као и чланове који се односе на Подршку увођењу
сертификоване производње члан 23. члан 24. Суфинасирање анализе квалитета
земљишта и члан 25. Суфинансирање у набавци основног стада и набавци
пластеника . По основу набавке основног стада и набавке пластеника  поднијето је
74 захтјева који су исплаћени у укупном износу од 74.346,86 КМ.  Ова мјера је
позитивна из разлога што помаже да се набави основно средство. Овом мјером
помажемо пољопривредне произвођаче да обнове и пољопривредну механизацију.
Са овом мјером дајемо средство за рад како би наведене категорије руралног
становништва могли својим радом да преживе и да зависе од свог рада.
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Аграрни фонд је организовао посјету пољопривредних произвођача 86.
Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду. Спроведена је јавна набавка
конкурентски захтјев, међутим због пандемије која је почела почетком прошле
године ову активност нисмо реализовали.
Подршка едукацији, презентацији пројеката, суфинасирање анализа земљишта и
пројеката развојних агенција исплаћен је износ од 80.779,79 КМ

Аграрни фонд града Бијељина у  сарадњи са Одјељењем за пољопривреду
организовао је предавања и семинаре из области пољопривреде.
- Са Пољопривредним факултетом Универзитета Бијељина одржано предавање за
пољопривреднике на тему „Изазови пољопривредне производње у 2020. години,
- Са МПШиВ организована едукација Пољопривредника са темом „ПДВ на
пољопривредном газдинству,

Представници Аграрног фонда Града Бијељина учествовали су у неколико
активности који се односе на прекограничну сарадњу. У предходном периоду
основан је Еуро регион „Дрина-Сава“ који је у саставу СWГ РРД ( Standing
working group regional rural development – стална радна група за рурални развој ) за
Југоисточну Европу, заснованом на теорији АБДА (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 – СWГ.

Представници фонда учествовали су у изради Правилника за 2020.годину.
Посјетили су сајмове у земљи и окружењу Сајам Интерагро Бијељина, Сајам
шљиве у Градачцу и др.

Из предоченог можемо видјети да су улагања из Буџета Града Бијељина
преко Аграрног фонда оправдана. Имамо повећања поднијетих захтјева у свим
гранама производње што уједно повлачи и повећање саме производње. Влада
Републике Српске у сарадњи са Градом Бијељина морају да направе услове како би
се пољопривреда развијала. Један од услова развоја је и подстицај у пољопривреду
који се враћа из Буџета града Бијељина како би пољопривредници имали
сатисфакцију за даљи рад у пољопривреди. Семебрија је пољопривредни крај и у
2020. години је имала 6166 регистрована пољопривредна газдинства, од тога око
375 комерцијалних пољопривредних газдинстава и 74 правна лица . Увођењем
обавезе да пољопривредници  морају измирити своје обавезе по питању
здравственог осигурања како би могли остварити подстицај у пољопривредној
производњи довело је до одустајања и гашења регистрованих пољопривредних
газдинстава. Морамо знати да годишња улагања само у сјетву су око 80.000.000,00
КМ, не узимајући у обзир промет сточне хране, промет стоке, промет поврћа и
воћа, дувана, житарица, услуга у пољопривреди и др. Процјена је да је укупан
промет од пољопривреде на подручју Семберије око 800.000.000,00 КМ. Град
Бијељина издваја око 2% буџета за подршку пољопривреди, а пољопривреда је
једина грана привреде која је окосница развоја Града Бијељина. Град Бијељина
треба и мора да издваја у пољопривреду како би имала јака села у којима ће млади
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остајати и радо се враћати, а не села која ће се угасити и из којих ће млади
одлазити.

ПРИЛОГ:

- Извјештај Одјељења  за пољопривреду за Афирмацију пољопривредне
производње

Бијељина, 17.03.2021. год.
ДИРЕКТОР

_____________________
Златан Лазаревић
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РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
АГРАРНИ  ФОНД  ГРАДА  БИЈЕЉИНА
БРОЈ: 61/21.
Датум, 23.02.2021.год.

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЈЕШТАЈ- НОТЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020.ГОД.

На основу члана 46.Правилника о финансијском извјештавању  за
корисника  прихода буџета Републике, општине,градова и фондова (Сл.гл.
Р.С.бр:15/17),буџетски корисници дужни су да доставе писмени  извјештај-
образложење  уз обрасце финансијског извјештавања.

Аграрни фонд града Бијељина,послује са основном шифром
дјелатности 84.13-Регулисање и допринос успјешном пословању привреде-
усаглашени са законом о класификацији дјелатности.

Аграрни фонд града Бијељина, средства за рад и развој добија од
буџета града Бијељина,на основу  Одлуке  о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у  2020.год. бр;01-022-24/20 (сл.гл. Града
Бијељина бр :19/20),као  и финансијског плана –буџетског захтјева за 2020год.
бр:260/19 од 05.09.2019.год.

Овом Одлуком одређена је висина подстицајних средстава,као и видови
подстицаја пољопривредне производње у 2020.год., а Правилником о начину и
условима подстицаја пољопривредне  производње у 2020год. бр:114/20 од
18.05.2020.год.услови  и начин остваривања поменутих подстицаја .

Правилником о финансијском извјештавању за кориснике прихода
буџета,Републике ,општине,градова и фондова/Сл.гл. Р.С.бр:15/17),,прописана је
форма,садржај,као и начин припреме презентације финансијских извјештаја
корисника прихода буџета,те у складу са чланом 46 и 47. Правилника исказани су
сви показатељи,односно преглед примитака и издатака, на прописаним обрасцима
који су саставни дио овог извјештаја.
Правилником о рачуноводству,рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској(Сл.гл. Р.С. бр.115/17 i
118/18),чланом 93.став 2.одређено је да се расходи признају на обрачунској основи
у периоду у коме  је настала обавеза за плаћање,без обзира да ли је плаћање
извршено.
Расходи обухватају текуће расходе на име обрачунатих бруто личних примања
запослених,расходи за кориштење роба и услуга,као и расходи на име субвенција-
подстицаја у пољопривредној производњи у 2020.год.
Приходи су исказани на обрачунској основи ,сходно члану 106. Правилника  о
рачуноводству,рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
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буџетске кориснике(Сл.гл.Р.С. бр 115/17 i118/18),односно исказано је и
потраживање  од буџета  Града у складу са планом буџета за 2019.год. за средства
која нису дозначена до 31.12.2019.год.
Сви финансијски показатељи исказани су  у конвертибилним маркама без
децимала.
Уз финансијско извјештавање за период од 01.01.до 31.12.2020.год. прописани су
следећи обрасци финансијског извјештавања у складу са чланом 47.Правилника о
финансијском извјештавању(Сл.гл.Р.С.бр.15/17) и то:
-образац...................3Б
-образац................. .4Б
-образац .................5Б
-образац.................6.БНТ
-образац..................7

OБРАЗАЦ 3Б

ПРИХОДИ:
Исказани приходи у обрасцу 3Б, исказани су  на обрачунској основи и

усаглашени са Одлуком о програму кориштења средстава за подстицај
пољопривредне производње у 2020,год.,као и буџетским захтјевом-финансијским
планом Аграрног фонда за 2020.год.

Одлуком  о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне
производње у 2020.год. одређена су у износу од ...............................1.100.000,00  КМ

Средства за подстицај пољопривредне  производње у циљу сузбијања
последица корoна вируса у износу од ....................................................500.000,00  КМ

Буџетским захтјевом средства за рад и развој Аграрног фонда  планирана су
у износу од ................................................................................................400.000,00 КМ.

Пошто је из 2019.год. пренијета обавеза за неисплаћени подстицај  у
2019год.,као и потраживања  од буџета Града из 2019.год. у износу од 455.940,00
КМ иста су дозначена на рачун фонда у 2020.год. и измирена дуговања према
пољопривредним произвођачима у 2019.год. по видовима подстицаја  у складу са
Одлуком о програму кориштења   средстава за подстицај у пољопривредној
производњи из 2019.год.,али нису евидентирана као приходи у 2020.год.

Средства по Одлуци о програму кориштења средстава  за подстицај
пољопривредне проиозводње у 2020.год. у износу од
.........................................1.100.000,00 КМ. која се воде на буџетској позицији 488
умањена су за износ од........................... 220.000,00 КМ која се односе на
афирмацију домаће пољопривредне производње у 2020.год. и пребачена  на
буџетску позицији  488 ,тако да је  укупан приход у 2020год. по основу Одлуке о
програму кориштења средстава за подстицај у пољопривредној производњи у
2020,год......................................................................................................880.000,00  КМ.
Као и средства за подстицај у пољопривредној производњи за ублажавање
последица корона вируса у износу од ..................................................500.000,00  КМ



17

Умањено за износ од 60.000,00 КМ на име афирмације домаће пољопривредне
производње тако да је укупан износ средстава наиме подстицаја у
2020.год...................................................................................................1.320.000,00 КМ

Средства по финансијском плану –буџетском захтјеву за 2019.год. на име
трошкова и бруто примања запослених исказани приход  је у износу
од................................................................................................................400.000,00  КМ.

Укупан приход исказан у обрасцу 3Б  на фондовској класификацији  03 под
ставком

Укупни приходи(А+Б). у износу од .......................................1.720.000,00  КМ

РАСХОДИ:

Правилником о рачуноводству,рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској(Сл.гл.Р.С. бр:115/17), сви
расходи су такође исказани на обрачунској основи,без обзира што нису исплаћени
у периоду за који се односи извјештај.
Укупни расходи исказани су у обрасцу 3Б на фондовској класификацији 03 ставка
Укупни расходи (А) у износу од .....................................................1.691.436,00  КМ.
а односе се на :
1.Расходи за субвенције................................. ..................................1.257.896,00  КМ
а односе се на :
-подршка сточарству.............................................................................279.884,00 КМ

-подршка набавке основног стада-члан 25.Правилника..................74,347,00  КМ
-подршка пластеничкој производњи................................................65,419,00,00  КМ
-подршка организованом откупу воћа и поврћа.и дувана................129,999,00  КМ
-средства за ванредне и непредвиђене ситуације...............................43.000,00  КМ
-помоћ удружењима...............................................................................67.000,00  КМ
-регрес камата.......................................................................................  21.824,00  КМ
-средства за сајам,едукације и презентације...................................... 80.780,00  КМ
-подршка изградњи инфраструктуре.................................................. 244.468,00 КМ
-обавезе за подизање нових засада....................................................       1.389,00 КМ
-калцификација пољопривредног земљишта.....................................249.785,00  КМ

Један  дио ових расхода исплатитће се у периоду 2021.год. после датума
финансијског извјештавања(сходно члану 118. Правилника) у износу од  97.716,00
КМ ,а односи се на организовани откуп воћа и поврћа у износу од ...96.028,00
КМ,подршка подизању нових засада у износу од ...1.388,80 КМ  и штета (ванредне
и непредвиђене ситуације) износ од 300,00 КМ

2.Расходи за бруто лична примања запослених и расходи за коришћење роба и
услуга  су.
-расходи за бруто лична примања запослених(плате,топли оброк,регрес једнократне
помоћи и др.примања из радног односа) у укупном износу од .........396.180,00  КМ
3.Расходи за кориштење роба и услуга и накн за У.О. у износу од...... 36.932,00 КМ
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а састоје се из расхода разврстаних аналитички по  економским категоријама ,које
чине укупне трошкове  и то:
1.расходи по основу утрошка енергије,горива,комуналних и комуникационих

И транспортних услуга.(трошк,ел.енерг.,трошк.гријања,трошкови
горива,воде,одвоз смећа,трошк.фикс. и моб.тел..).............................. ...11.004,00  КМ
2.расходи за режијски матријал(канц.матер.реж.матр.за одрж.чист.).. ..1.746,00  КМ
3.расходи за текуће одржавање(рег.возила,поправке,тек.одр.ЗЕВ)........1.674,00 КМ
4.расходи за стручне услуге(семинари,измјене рач.програма,стр.часоописи,

службени гласник,објава тенедера у сл.гл.БиХ)..................................5.848,00  КМ
5.остали непоменути расходи(наканде члановима У.О.накнаде за повремене

И привремене послове,средства солидарности на терет послодавца,
Допринос на инвалиде, водни допринос,расходи за

репрезентацију).........................................................................................16.660,00  КМ
4.обрачунски расходи-трошкови амортизације........... ..............................428,00  КМ
Укупни расходи за бруто примања запослених,накнаде члановима У.О. наканде за
повремене и привремене послове,расходи по основу кориштења роба и услуга по
горе побројаним групама
чини збир расхода под ознаком А Расходи табела 2,  Обрасца 3 Б

износ.........................................................................................................1.691.436,00 КМ.

Укупно дозначена средства на рачун  Аграрног фонда града Бијељина до
31.12.2020.год. по основу средстава за подстицај у пољопривердној производњи  за
2020.год, средстава на име трошкова за рад и развој фонда,
............................................................................................:......................1.720.000,00 КМ
-средства на име дуга из 2019.год.у износу од.........................................455.940,00
КМ
Што укупно износи...............................................................................   2.175.940.00 КМ
Од  тога износ од .........................455.940,00  КМ односио се на потраживање из
2019.год., а који је дозначен  и исплалћен у 2020.год. али као категорија која се
десила након датума финансијског извјештавања.
Из  горе поменутих података о приходима и расходима периода исказан је
позитиван резултат, односно суфицит у износу од ................................28.564.00 КМ.

Образац 5 Б-Преглед имовине ,обавеза и извора исказаних ван КГТ.

Исказани су подаци о стању имовине на економској категорији 01.нефинансијска
имовина
У  нето износу од .......................................................................................  2.040,00  КМ
Финансијска имовина (стање жиро рач.и потраж.од буџета) у износу
од................................................................................................................ 242.555,00  КМ
А то све чини укупну имовину (А+Б)у износу од ................................244.595.00  КМ
Стање обавеза:
Обавезе за субвенције...............................................................................  85.952.00  КМ
Обавезе  из пословања(обав.за робу и услуге)......................................   41.474,00  КМ
Обавезе за  бруто лична примања запослених........................................34.547,00   КМ
Што укупо обавезе (А) износе ...................................................   161.973.,00 КМ
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Из обрасца  види се да су обавезе мање од имовине, односно  и  трећа табела
обрасца 5Б чини стање властитих извора у износу од
......................................................................................................................82.622,00  КМ,
коју чине подаци: трајни извори..................................................................2.000,00 КМ
Финансијски резултат    .............................................................................80.622,00 КМ,
а чини га збир финансијских резултата из прошлих год.52.059,00 КМ и
финансијски резултат  текуће год  у  износу од ............................................................
28.563,00 КМ.

Табела 4.обрасца 5Б чини ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од
14.520.00 КМ

Образац  6--Биланс  новчаних токова

Приказани су подаци прилива и одлива средстава на жиро рачуне фонда.
У овом обрасцу дат је приказ почетног стања готовине 01.01.2020.год.36.216,00 КМ
укупан прилив на рачуне у току 2020.год., као и укупан одлив средстава  по
економским категоријама у току 2020.год.,што на крају даје преглед и стање рачуна
на дан 31.12.2020.год.
Укупан прилив на рачун Аграрног фонда града Бијељина .............2.180.157,00 КМ
Укупан одлив са рачуна у току године ............................................. 2.064.117,00 КМ
Што на крају даје  износ од нето новчани токови ...............116.040,00 КМ
Износ од ......................................................................................................32.216,00 КМ
почетно стање   и износ нето новчани токови  даје стање рачуна 31.12.2020.год. у
износу од ...................................................................................................148.256,00  КМ
И налази се на позицији готовина и готовински еквиваленти  на крају периода
обрасца .Преглед новчаних токова  у износу од ................................. 148.256,00  КМ
а што одговара стању рачуна по изводу бр 102 Нове банке.

Поред приказаних финансијских показатеља прихода и расхода,стања обавеза и
потраживања
У овом извјештају даје се и приказ на :

Образац бр 7.

Образац бр.7 не даје финансијске показатеље, него ЈЕ циљ овог обрасца
обезбјеђивање информација за боље планирање бруто плата
запослених,континуирано праћење и предвиђање ефеката евентуалних законских
промјена у области Закона о раду,запошљавања и накнада за рад у јавном сектору.
Овај образац даје преглед запослених по основу :
-стања запослених на бази часова рада,
-стања запослених на крају обрачунског периода,
-статуса запослених,
-структуре стручне спреме,
-старости запослених,дужине радног стажа,
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-висине коефицијента  ,као и пола запослених.
Подаци у овом обрасцу узети су из кадровске службе Аграрног фонда града
Бијељина, и не представљају финансијске показатеље, али су у складу са
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Аграрном фонду
града Бијељина,гдје је запослено 14 службеника, на основу стања крајем мјесеца и
показатеља на основу часова рада што се види из обрасца 7.

Прилог овом извјештају су обрасци финансијског извјештавања:
-образац.........................3Б
-образац..........................4 Б
-образац .........................5 Б
-обарзац .........................БНТ
-образац...........................7

Директор
------------------------

Златан Лазаревић
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II - ПРОГРАМ РАДА АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2021. ГОДИНУ

План рада Аграрног фонда града Бијељина обухвата извршење послова и
радних задатака који се односе на развој пољопривреде на подручју града
Бијељина.

Аграрни фонд града Бијељина своје активности ће усмјеравати ка
ефикаснијем и рационалнијем дјеловању, спровођењу прописа, одлука и закључака
Градоначелника града, Скупштине града Бијељина, поштовање рокова и буџетских
оквира, развојних пројеката и активности ради остваривања резултата значајних за
будући развој аграра на подручју града Бијељина. Активности ће се водити и у
правцу унапређења примарне пољопривредне производње директно кроз
подстицаје за одређене гране производње као и подстицаје за прерађивачке
капацитете како би произвођачи могли остварити што бољи пласман својих
производа.

Програм рада Агарног фонда града Бијељина до овог тренутка нисмо могли
завршити из разлога неусвајања Буџета града Бијељина за 2021. годину. Пошто
није познат износ којим ће располагати Агарни фонд за подстицај пољопривредној
производњи у 2021. години, те у скалду стим није могуће направити адекватну
расподјелу средстава.

Такође, у току је израда Програма за развој пољопривреде и села Града
Бијељина за период 2021-2023 године. Програм реализује заједнички Одјељење за
пољопривреду и Аграрни фонд. Усвајањем Програма за развој пољопривреде и
села Града Бијељина за период 2021-2023 године и са познатим износом средстава
након усвајања Буџета града Бијељина, направит ће се Програм рада Агарног
фонда за 2021.годину.

ДИРЕКТОР
_________________________

Златан Лазаревић


