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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
АГРАРНИ ФОНД
ГРАДА БИЈЕЉИНА
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И З В Ј Е Ш Т А Ј
О РАДУ АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ СА

ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I - ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Аграрни фонд Града Бијељина је своје основне циљеве у току 2021.
године реализовао у складу са  Одлуком о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2021. години, („Сл.гласник Града
Бијељина“, бр: 16/21, и 29/21) и Правилника о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи за 2021 годину  („Сл.гласник Града Бијељина“ ,
бр:18/21) у даљем тексту: (Правилник).

Износ средстава планиран буџетом за подстицај пољопривредне производње
првобитно је износио 1.100.000,00 КМ. Приликом усвајања буџета на мартовској
сједници Скупштине Града Бијељина „Коалиција договор за Бијељину„ изгласала
је и усвојила износ од 1.400.000,00 КМ. Приликом израда ребаланса буџета Града
Бијељина на новембарској сједници Скупштине Града Бијељина Градоначелник је
предложио да се средства за подстицај пољоприврдној производњи увећају за
90.000,00 КМ а „Коалиција договор за Бијељину“ увећала је износ подстицаја за
још 90.000,00 КМ те је на крају износ за подстицај пољопривредној производњи за
2021. годину укупно износио 1.580.000,00 КМ.
Буџетом града Бијељина за реализацију подстицаја у пољопривредној производњи
за 2021. усвојен је износ од 1 580 000,00 КМ. („Сл.гласник Града Бијељина“ , бр:
08/21, и 26/21).

До успјешне реализације и усвајања Одлуке о програму кориштења
средстава за подстицај пољопривредне производње за 2021. годину спроведене су
двије јавне расправе са предстваницима Удружења пољопривредника са подручја
Града Бијељине. После јавних расправа Одлука је усаглашена и послата у
скупштинску процедуру на разматрање и усвајање. Одлука је усвојена на сједници
Скупштине града 09.06.2021. године. Такође, спроведене су двије јавне расправе са
представницима Удружења са подручја Града Бијељина око израде Правилника о
начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2021. Годину.
После јавних расправа Правилник је усаглашен и послат Градоначелнику на
сагласност. Правилник је усвојен, добио је потребне сагласности и постао је
правоснажан 02.07.2021. године.
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Као што можемо видјети у табели 1. закључно са фебруаром 2022. године
исплаћена су средства у износу од 1.456.811,00 намјењена за подстицај
пољопривредне производње за 2021. години.

У 2021. години исплаћен је преостали износ за подстицај из 2020. године у
износу од 45.723,34 КМ.

Таб. 1. Преглед исплаћених средстава за подстицај из 2021. године

Назив члана

Одлука '21
Са

реалокациом
У.О.

Исплаћ.са
фебруаром 2022. год.

Орг. откуп повр. воћа,  и дувана род 2020 150.000,00 148.072,41
- Орг.откуп повћа и воћа

(169пољ.произ.) 113.224,69
- Орг.откуп дувана род

2020.год.(85пољ.произ.) 34.847,72
Подршка орг.откуп пшенице ( род
2021.год.) 530.000,00 432.819,20

Подршка пододизању нових засада 2.144,82 1.493,20
Подр.пластеничкој производњи и
наводњ. 67.531,59 67.531,59

Подршка Сточарству 477.000,00 473.250,00

- Телад за даљи тов (1879) 279 захт. 280050,00

- Властити узгој јуница (668) 182 захт 65.800,00

- Прасад за даљи тов (6252) 27 захт. 26.800,00

- Властити узгој назимица (719) 89 захт. 70.100,00
- Властити узгој приплодних оваца

(320) 11 захт. 9.680,00

- Подршка пчеларској производњи 20.000,00

Подршка изгр.инфраструк. 99.801,00 99.754,20

Средст.за ванд.и непред.ситуац. 50.000,00 40.310,00

Помоћ Удружењима 34.600,00 34.600,00
Подршка унапређењу пољопривредне
производње кроз едукацију
пољопривредних произвођача и
подршка сертификовању
пољопривредне производње 30.000,00 21.561,00
Суфинансирање анализа земљишта,
набавци основног стада и пластеника 42.649,39 42649,39

- Суфинасирање у набавци осн.стада
и пластеника 12.392,00

Побољшање квалитета пољ.земљишта 94.780,00 94.770,00

УКУПНО: 1.580.000,00 1.456.811,00
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Подстицајна средства предвиђена Одлуком о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње за 2021. годину, исплаћена су према
Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за
2021. годину.  Подстицајна средства су исплаћивана и то за:
- Организовани откуп поврћа и воћа у износу 10 % од просјечне тржишне цијене и
максималним износом по једном кориснику до 2.000,00 КМ. Одлука Управног
одбора Аграрног фонда града Бијељина, бр: 582/21 од 27.12.2021. године.
- Организовани откуп дувана (род 2020.године)у износу од 0,15 КМ / кг и
максималним износом по једном кориснику до 1500,00 КМ. Одлука Управног
одбора Аграрног фонда града Бијељина, бр: 331/21 од 21.09.2021. године.
- Организовани откуп пшенице род 2021. године у износу од 0,02 КМ/кг
меркантилне пшенице и максималним износом по једном кориснику до 1.200,00
КМ. Одлука Управног одбора Аграрног фонда града Бијељина, бр: 520/21 од
13.12.2021. године.
- Подршка подизању нових засада воћа  у износу до 20% од уложених средстава за
подизање воћњака и максималним износом по једном кориснику до 2.000,00 КМ.
Одлука Управног одбора Аграрног фонда града Бијељина, бр: 519/21 од 13.12.2021.
године.
- Подршка пластеничкој производњи и наводњавању у износу до 15% од уложених
средстава за набавку пластеника или система за наводњавање и максималним
износом по једном кориснику до 1.500,00 КМ.  Одлука Управног одбора Аграрног
фонда града Бијељина, бр: 512/21 од 13.12.2021. године.
- Подршка сточарској производњи, властити узгој јуница исплаћиван износ од
100,00 КМ/ком и максимални износ по једном кориснику до 1.000,00 КМ. Одлука
Управног одбора Аграрног фонда града Бијељина, бр: 514/21 од 13.12.2021. године.
Телад за даљи тов исплаћиван износ од 150,00 КМ/ком и максимални износ по
једном кориснику до 1.350,00 КМ. Одлука Управног одбора Аграрног фонда града
Бијељина, бр: 513/21 од 13.12.2021. године. Прасад за даљи тов исплаћиван износ
од 20,00 КМ/ком и максимални износ по једном кориснику до 1.000,00 КМ. Одлука
Управног одбора Аграрног фонда града Бијељина, бр: 515/21 од 13.12.2021. године.
Властити узгој назимица исплаћиван износ од 100,00 КМ/ком и максимални износ
по једном кориснику до 1.000,00 КМ. Одлука Управног одбора Аграрног фонда
града Бијељина, бр: 516/21 од 13.12.2021. године. Властити узгој приплодних оваца
исплаћиван износ од 30,00 КМ/ком и максимални износ по једном кориснику до
1.000,00 КМ. Одлука Управног одбора Аграрног фонда града Бијељина, бр: 517/21
од 13.12.2021. године. Производња и узгој пчела исплаћиван износ од 80,00 КМ по
произвођачу који посједују до 30 пчелињих друштава ( кошница) и 120 КМ по
произвођачу који посједују преко 30 кошница. Одлука Управног одбора Аграрног
фонда града Бијељина, бр: 517/21 од 13.12.2021. године.
- Подршка изградњи инфраструктуре спроведена је јавна набавка о избору
најповољнијег извођача радова. На основу захтјева који подносе Мјесне заједнице
максимално је могао бити одобрен износ изведених радова до 5000,00 КМ по
Мјесној заједници.
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- Средства за вандредне и непредвиђене ситуације( штете) одобраван је износ  на
основу процјене штете и Одлуке управног одбора за сваки појединачни захтјев и
максимално је могло бити исплаћено по кориснику до 3000,00 КМ.
- Помоћ удружењима одобраван је износ  на основу програма рада удружења и
Одлуке управног одбора за сваки појединачни захтјев и максимално је могло бити
исплаћено по удружењу до 3000,00 КМ.
- Побољшање квалитета пољопривредног земљишта спроведена је јавна набавка о
избору најповољнијег извођача услуга. Пољопривредним произвођачима
максимално је могло бити одобрено да изврше калцификацију пољопривредног
земљишта на површини до 2 ха.

Одлуке Управног одбора о реалокацији су донијете на основу члана 4. став 5.
Одлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње
у 2021. години и члана 7. Правилника о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи за 2021. годину.

Аграрном фонду града Бијељина је до 31.12.2021. године поднијето 1014
захтјева за подстицај пољопривредне производње.

Од тога је поднијето за:

1. Подршка организованом откупу поврћа ,воћа и организованог откупа
дувана род 2020.године) (у којима је обухваћено 243
пољопривредних произвођача од тога за организовани откуп поврћа
и воћа 170, и организовани откуп дувана 73) ...................................... 12

2. Подршка организованом откупу пшенице (у којима је обухваћено
1155 пољопривредна произвођача) ..................................................... 20

3. Подршка сточарству,( подршка пчеларској производњи поднијето је
4 захтјева од стране Удружења пчелара гдје је обухваћено 190
пчелара) ................................................................................................... 592

4. Подршка подизању нових засада воћа ................................................. 2
5. Подршка пластеничкој производњи и наводњавању ......................... 85
6. Подршка изградњи инфраструктуре ..................................................... 22
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације (елементарне

непогоде и др.) .......................................................................................... 52
8. Помоћ удружењима, ................................................................................ 14
9. Подршка унапређењу пољопривредне производње кроз едукацију

Пољопривредних произвођача и подршка сертификовању
пољопривредне производње, ................................................................ 3

10. Суфинансирањe у набавци основног стада,   .......................................... 7
11. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта,    .......................... 205

УКУПНО     …............................ 1014 ЗАХТЈЕВА
УКУПНО обухваћено 2530 пољопривредних произвођача

У 2021. години кроз Аграрни фонд град Бијељина обрађено и обухваћено
кроз горе наведене мјере подстицаја 2530 пољопривредни произвођача.



7

Од укупног броја предатих захтјева, 7 захтјева није испунило услове по
Правилнику и то за :

- Подршку сточарству 4 захтјева,
- Средства за вандредне и непредвиђене ситуације штете и др. 1. захтјев,
- Подршка изградњи инфраструктуре 2 захтјева.

Таб. 2. Преглед поднијетих захтјева по годинама
НАЗИВ ПОДСТИЦАЈА 2018/ број

корисника
2019 / број
корисника

2020 / број
корисника

2021/број
кориснка

1 Орг.откуп дувана 3/(95) 3/(96) 3/ (85) 3  / (73)
2 Орг.откуп пов.и воћа 7/(194) 9/(181) 9 (169) 9 /  (170)
3 Орг.откуп пшенице 0 0 0 20 / (1155)
4 Подршка подизању засада 1/(1) 0 1 / (1) 2  / (2)
5 Подршка пласт. производњи

и нав.
131/(131) 53/(53) 87 / (87) 84 /(84)

6 Систем за навод."Тифон" 6/(6) 0 0 1  / (1)
7 Вл.узгој јуница 176/(176) 154/(154) 167/ (167) 182 /(182)
8 Телад за даљи тов 423/(423) 314/(314) 316/ (316) 279 /(279)
9 Прасад за даљи тов 20/(20) 28/(28) 22/ (22) 27 / (27)
10 Вл.узгој назимица 72/(72) 0 0/ 89 / (89)
11 Вл.узгој приплодних оваца 9/(9) 8/(8) 6/(6) 11 / (11)

Подршка пчеларској
производњи

0 0 0/(255) 4  / (190)

12 Подршка изградњи инфраст. 41 22 47 22
13 Сред. за ванд. и

непр.ситуацује
37/(37) 31/(31) 39/ (39) 52 / (52)

14 Помоћ удружењима 11 13 17 14
15 Подр.едук.презентацији

прој.
0 0 2/(2) 2  /  (2)

16 Афирмација пољ. Произ. 34/(34) 29/(29) 0 0
17 Под. увођењу сертиф.

производње
0 0 0 1 /  (1 )

18 Регрес камата 2/(243) 2/(260) 2/(206) 0  /  (0)
19 Под. изградњи склад. капац. 0 0 0 0 /  (0  )
20 Суфинасир.у наб.осн.стада,

пласт. и пр. машина
0 16/(16) 72/(72) 7 /  (7 )

21 Побољ.квалитета
пољ.земљишта

0 0 621/ (621) 205 / (205)

УКУПНО: 970/(1441) 680/(1170) 1411/(2047) 1014/(2530)

У табели 2. која описује преглед поднијетих захтјева можемо видјети да је дошло
до благог смањења укупног броја поднесених захтјева али је обухваћен већи број
корисника. Први пут од оснивања Аграрног фонда обухваћено је 2530 корисника.
До смањења укупног броја поднесених захтјева дошло је из разлога што је мањи
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број захтјева поднијет за побољшање квалитета пољопривредног земљишта.
Можемо примјетити да се одржава константан број захтјева код организованог
откупа поврћа и воћа. Такође и код подршке сточарству нема зантних осцилација у
броју поднесених захтјева у односу на предходну годину. Свједоци смо да је била
ниска цијена јунећег и свињског меса у 2021.години, такође није било извоза
јунећег меса у Турску. Све ово утиче да се пољопривредни произвођачи са
подручја Семберије све мање одлучују на ову врсту производње.

Код подршке пластеничкој производњи и наводњавању нема већих осцилација у
броју поднесених захтјева у односу на предходну годину. У даљем прегледу
видјећемо да је дошло до повећања улагања у изградњу пластеника, а да се
смањење броја захтјева односи на улагање у системе за наводњавање.
У 2021. години уведена је мјера организованог откупа пшенице. Кроз ову мјеру
обухваћено је 1155 пољопривредних произвођача на подручју Семберије
Увођење 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. Ово је један од разлога зашто имамо стагнирање у броју поднешених
захтјева. 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 2020.године)

Организовани откуп воћа и поврћа из 2020. године,  члан 9. Правилника,
поднијето је 9 захтјева. По овом основу 170 пољопривредних произвођача је
обухваћено подстицајем. Подстицај је исплаћен у износу како је предвиђено
Правилником о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи у
2021. години.
Закључно са децембром 2021.године исплаћен је подстицај у цјелости за
организовани откуп поврћа и воћа из 2021. године у износу од 113.224,69 КМ.

Организовани откуп дувана, члан 10. Правилника, организатори откупа
поднијели су 3 захтјева и исти су у цјелости исплаћени у износу од 34.847,72 КМ.
По овом основу 73 пољопривредна произвођача су добила подстицај.

Из табеле  3. можемо видјети да је дошло до благог повећања производње
дувана из разлога што је 2020. година била климатски повољна година за
производњу дувана.

Таб. 3. Организовани откуп дувана (кг)
Назив пољопривредног производа 2018 2019 2020 2021

1. Дуван 354513 547282 240567 256545,62
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Мјером подстицаја пољопривредним произвођачима за организовани откуп
поврћа и воћа и организовани откуп дувана имамо позитиван ефекат. Наведени
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 броја пољопривредних произвођача који желе да предају
робу преко организатора откупа или прерађивача. Смањен број пољопривредних
произвођача дешава се из разлога што пољопривредници одустају од производње
из разлога што је неуређено тржиште. Фабрике на подручју БиХ се затварају, те су
пољопривредници остали без сигурног тржишта.

Организовани откуп пшенице

Организовани откуп пшенице род 2021. године,  члан 11. Правилника,
поднијето је 20 захтјева. По овом основу 1155 пољопривредних произвођача је
обухваћено подстицајем. Подстицај је исплаћен у износу како је предвиђено
Правилником о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи у
2021. години.
Закључно са децембром 2021.године исплаћен је подстицај у цјелости за
организовани откуп пшенице род 2021. године у износу од 432.819,20 КМ.

Таб. 4. Организовани откуп пшенице (кг)
Назив пољопривредног производа 2021

1. Пшеница 28805573

После дужег низа година уведена је мјера подстицаја пољопривредним
произвођачима за организовани откуп пшенице. Наведена мјера има позитиван
ефекат јер је једина мјера која директно обухвата ратарску производњу на подручју
Семберије. Наведени производи се предају и пласирају преко организатора откупа
или прерађивача тако да оваквим начином увећавамо вриједност пољопривредних
производа. Наведеним подстицајним мјерама од Аграрног фонда повећали смо
продајну цијену производа те омогућили да се пољопривредни произвођачи лакше
и више  одлучују да улажу у производњу хљебног жита.

Подршка сточарству

Подршка у сточарству обухвата: Подршка властитом узгоју стеоних јуница,
телади за даљи тов, прасад за даљи тов, властити узгој супрасних назимица,
властити узгој приплодних оваца и подршка пчеларској производњи.

По овом основу поднијето је 592 захтјева, од чега 4 захтјева не испуњавају
услове по Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној
производњи.

Подстицај је исплаћен у износу како је предвиђено Правилником о начину и
условима подстицаја у пољопривредној производњи у 2021. години.
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Подстицај за подршку сточарству у 2021.години је исплаћен у износу од
473.250,00 КМ.

У 2021. години је исплаћен и заостали дуг из 2020. године за подршку
сточарству у износу од 16.960,00 КМ.

Из Табеле 5. 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, шумарства 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.

Таб. 5. Преглед – подршка сточарству - број грла (ком)
Назив 2017 2018 2019 2020 2021

1 Вл.узгој јуница   ( ком ) 582 611 572 635 668
2 Телади за даљи тов   ( ком ) 5609 6431 2438 2391 1879
3 Прасад за даљи тов   ( ком ) 4842 6698 8171 5025 6252
4 Вл.узгој назимица     ( ком ) 0 942 0 0 719
5 Властити узгој приплодних

оваца ( ком ) 0 641 630 278 328

6 Подршка пчеларској
производњи (кошница ком) 0 0 0 0 11376

Подршка подизању нових засада воћа

Подршка подизању нових засада воћа обухвата: Подршка подизању засада
јабучастог, коштуничавог, језграстог и јагодастог воћа члан 12. и члан 13.
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.
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Таб. 6. Преглед – подршка воћарству, површина под засадима ( ха )
Назив воћне врсте 2017 2018 2019 2020 2021

Шљива    (ха) 0 0 0 0 1,0

Јабука   (ха) 0 0 0 0

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

Лешњак (ха) 0 0 0 0 0,6

Малина (ха) 0 0 0 0

Јагода (ха) 0 0,45 0 1

Трешња (ха) 0 1,0 0 0

Подршка пластеничкој производњи и наводњавању

Подршка пластеничкој производњи и наводњавању обухвата: Подстицај
набавци пластеника и система за наводњавање члан 14 и подршка набавци система
за наводњавање „Тифон“ члан 15. Правилника.

По овом основу поднијето је 85 захтјевa. Од поднијетих захтјева један
захтјев се односио на набавку система за наводњавање Тифон.

Подстицај је исплаћен у цјелости за подршку пластеничкој производњи и
наводњавању из 2021. године у износу од  67.531,59 КМ.

Из табеле 7. можемо видјети да је дошло до повећања улагања у
пластеничку производњу и наводњавање у 2021.години у односу на предходне
двије године. Улагања у пластеничку производњу у 2021. години односе се на
изградњу нових пластеника, а обухваћено је улагање у обнову старих пластеника.
Обнова пластеника обухватала је углавном набавку УВ фолије. Такође из тебеле
можемо видјети, да смо у  2018. години имали повећање улагања у пластеничку
производњу и наводњавањ али у 2019. и 2020. години имамо велики пад улагања у
пластеничку производњу. Осцилације улагања у пластеничку производњу дешавају
се због тога сто пољопривредници углавном обнављају старе пластенике, а не
улажу у изградњу нових. Не улагање у нову производњу дешава се из разлога што
нова производња (изградња пластеника) захатјева доста радне снаге и што
пољопривредници напуштају овај вид производње због веома тешког физичког
рада. Ова мјера је оправдана и морају се издвојити већа средства како би
субвенционисали пољопривреднике и младе пољопривреднике који се одлуче да
остану на селу да се баве овим видом производње.
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Таб. 7. Преглед - подршка пластеничкој производњи и наводњавању
Назив 2017 2018 2019 2020 2021

1 Подршка пластенич. производњи ( м2) 49586 60980 18208 18150 66020

2 Системи за наводњавање   ( ком ) 77 91 30 61 53

3 Систем за наводњавање "Тифон" (ком) 0 6 0 0 1

Подршка изградњи инфраструктуре

За подршку изградњи инфраструктуре, члан 22. Правилника, поднијето је
укупно 22 захтјева. Од овог 2 захтјева нису у складу са Правилником. По овом
члану спроведена је јавна набавка – отворени поступак. Јавна набавка је
реализована у цјелости и исплаћена у износу  од 99.754,20 КМ.

У 2021.години  исплаћен је дуг који се односи на подршку изградњи
инфраструктуре из 2020.године у износу од 12.746,09 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 23. Правилника
поднијето је 52 захтјева, од тога 1 захтјев није 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 40.310,00 КМ.

Исплаћен износ за средства за вандредне и непредвиђене ситуације обухватио је
исплату следећих штета:

5 захтјева се односи на пожаре на помоћним објектима за пољопривредну
производњу,

16 захтјева на напад паса луталица на домаће животиње,
28 захтјева на угинуће домаћих животиња – говеда,
1 захтјев се односи на уништење усјева од стране дивљих животиња и
2 захтјева на уништење 107 кошница пчела.

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.
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Помоћ удружењима

За помоћ удружењима, члан 24. Правилника, поднијето је 14 захтјева. Сви
захтјеви су обрађени и Управни одбор је донио своју одлуку.
Средства предвиђена за помоћ удружењима су у цјелости исплаћена у укупном
износу од 34.600,00 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, спортска
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 29. Правилника
поднијето је укупно 205 захтјева. По овом члану спроведена је јавна набавка –
отворени поступак у износу од 94.780,00 КМ. По основу овог уговора исплаћен је
износ од 94.770,00 КМ. По овом основу  извршено је свих 205 захтјева. У склопу
ове мјере Агарни фонд је финансирао и анализу земљишта на киселост. Анализом
је мјерена pH вриједност земљишта оних узорака који су достављени уз захтјев.
Анализа је извршена за 22 узорка у 2021. години а за преостале захтјеве анализа pH
земљишта је извршена уз захтјев из 2020.године. Укупна количина за
калцификацију пољопривредног земљишта обухваћена јавном набавком  износила
је 3000 м3 калцијум-карбоната.

У 2021. години исплаћен је заостали дуг из 2020. године у износу од
16.017,25 КМ.

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 и повећане
киселости.

Подршка унапређењу пољопривредне производње кроз едукацију
пољопривредних произвођача и подршка сертификовању пољопривредне

производње

Подршка унапређењу пољопривредне производње кроз едукацију
пољопривредних произвођача и подршка сертификовању пољопривредне
производње обухвата члан 25. Правилника као и чланове који се односе на
Подршку увођењу сертификоване производње члан 26. Правилника

Kроз ову мјеру спонзорисана је манифестација „Дани поврћа“  у износу од
5.350,00 КМ.
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Исплаћена су два пројекта и то : Удружења грађана „Змајевац“ из Бијељине и
„Природно“с.п из Љељенче у укупном износу од 6.000,00 КМ. Кроз овај вид
подстицаја финасирани су пројекти који се односе на побољшање услова живота у
руралним срединама код првог захтјева а код другог захтјева финасирано је
увођење нових технологија пољопривредне производње.

Спонзорисан је пољопривредни сајам у Бијељини „Интерагро“ у износу од
10.000,00 КМ. По основу члана 26. Подршка увођењу сертификоване производње
поднијет је један захтјев и исплаћен у износу од 210,67 КМ .

Подршка унапређењу пољопривредне производње кроз едукацију
пољопривредних произвођача и подршка сертификовању пољопривредне
производње укупно је исплаћен износ од 21.560,60 КМ

Суфинансирање анализа квалитета земљишта, набавци основног стада,
пластеника

Суфинансирање анализа квалитета земљишта, набавци основног стада,
пластеника, односи се на Суфинасирање анализе квалитета  земљишта члан 27. и
члан 28. Суфинансирање у набавци основног стада и набавци пластеника.

Суфинасирање анализе квалитета земљишта члан 27. исплаћен је износ који је
остао по обавези из 2020. године у износу од 29.999,99 КМ. Ова исплата односила
се на уговор који је потписала Градска управа са Пољопривредним факултетом из
Источног Сарајева а односио се на хемијску анализу квалитета земљишта за 800
пољопривредних произвођача.

Такође, исплаћен је износ од 257, 40 КМ за испитивање 24 узорка за анализу пХ
земљишта. Ова анализа је рађена за потребе прорачуна потребних количина
кречњака за побољшање квалитета земљишта.

По основу члана 28. набавке основног стада и набавке пластеника  поднијето је
7 захтјева који су исплаћени у укупном износу од 12.392,00 КМ.  Ова мјера је
позитивна из разлога што помаже да се набави основно средство. Са овом мјером
дајемо средство за рад како би наведене категорије руралног становништва могли
својим радом да преживе и да зависе од свог рада. Подршка едукацији,
презентацији пројеката, суфинасирање анализа земљишта и пројеката развојних
агенција исплаћен је износ од 42.649,39 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 2021. 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
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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 2021.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
2021. години је имала 6069 регистрована пољопривредна газдинства, од тога око
441 комерцијалних пољопривредних газдинстава и 81 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 3 % 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
остајати и радо се враћати, а не села која ће се угасити и из којих ће млади
одлазити.

Бијељина, 10.03.2022. год.
ДИРЕКТОР

_____________________
Златан Лазаревић
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РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
АГРАРНИ  ФОНД  ГРАДА  БИЈЕЉИНА
БРОЈ: 78 /2022.
Датум: 18.02. 2022.год.

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЈЕШТАЈ- НОТЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2021.ГОД.

На основу члана 46. Правилника о финансијском извјештавању  за
корисникe прихода буџета Републике,општине,градова и фондова (“Службени
гласник 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. Мисија Аграрног фонда Града Бијељина је
подршка развоју и унапређењу пољопривредне производње,подстицање
становништва да се интензивније бави пољопривредом кроз исплату подстицаја
пољопривредним произвођачима на основу њихових улагања у пољопривредну
производњу,савјета,обука,повезивање произвођача на локалном и регионалном
нивоу,као и рурални развој кроз подршку развоју инфраструктуре у руралним
подручјима са циљем остварења повезаности,приступачности и лакшег развоја
пољопривреде.
Аграрни фонд се организује и дјелује као сервис пољопривредних произвођача,који
свој рад заснива на принципима економичности,ефикасности,дјелотворности и
јавности рада у извршавању својих надлежности.

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  2021.години број:01-022-59/20 („Службени гласник
Града Бијељина“, бр:16/21),Одлуке о измјенама одлуке о програму кориштења
средстава за подстицај пољопривредне производње у 2021.години,број:01-022-
93/21 („“Службени гласник Града Бијељина“,бр:29/21),као  и финансијског плана –
Буџетског захтјева за 2021год. бр:327/20 од 02.09.2020.год.

Одлуком о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне
производње одређена је висина подстицајних средстава,као и видови подстицаја
пољопривредне производње у 2021.години ,а Правилником о начину и условима
подстицаја пољопривредне  производње у 2021 години број:02-014-1-2174/21
(„“Службени гласник Града Бијељина“, број:18/21) дефинисани су услови  и начин
остваривања поменутих подстицаја .

Правилником о финансијском извјештавању за кориснике прихода
буџета,Републике ,општине,градова и фондова(“Службени гласник Р.С.“,бр:15/17),
прописана је форма,садржај,као и начин припреме и 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.
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Правилником о рачуноводству,рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској (“Сл.гл. Р.С.“, бр.115/17 и
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 2021.год.
Приходи су исказани на обрачунској основи ,сходно члану 106. Правилника  о
рачуноводству,рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике(“Сл.гл.Р.С.“, бр 115/17 и118/18).
Сви финансијски показатељи исказани су  у конвертибилним маркама(КМ) без
децимала.
Финансијско извјештавање за период од 01.01.до 31.12.2021.годину обухвата
следеће прописане  обрасце 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 2021,год.,као и буџетским захтјевом-финансијским планом Аграрног
фонда за 2021.год.
Одлуком  о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне
производње у 2021.године одређена су у износу од ........................ 1.580.000,00  КМ
Буџетским захтјевом средства за рад и развој Аграрног фонда  планирана су у
износу од .................................................................................................. 490.000,00 КМ.
Средства  потребна за исплату подстицаја пољопривредне производње у
2021.години која је Аграрни фонд истребовао и добио на рачун  износила су
1.460.000,00КМ.након извршене обраде свих пристиглих захтјева за подстицај
утврђена су  неискориштена средства у износу од 3.000,00КМ , за који је извршено
сторнирање прихода и иста су враћена као неискориштена средства у буџет Града
Бијељина.Приход Аграрног фонда за 2021.годину износи 1.947.000,00КМ,  а чине
га средства за подстицај пољопривредне производње у износу од 1.457.000,00КМ и
средства за финансирање рада Фонда у износу од 490.000,00КМ.
Средства по финансијском плану –буџетском захтјеву за 2021.год. на име трошкова
и бруто примања запослених исказани приход  је у износу од .......... 490.000,00  КМ.

Укупан приход исказан у обрасцу 3Б табела 1 на фондовској класификацији  03
под ставком А  приходи у износу од .................................................. 1.947.000,00  КМ
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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 табела 2 на фондовској класификацији
03 ставка
расходи (А) у износу од ..................................................................... 1.933.304,00  КМ,

А односе се на :
1.Расходи за субвенције ...................................................................... 1.456.811,00  КМ,
који се
односе на :
-подршка сточарству.................................................................................473.250,00 КМ

-подршка набавке основног стада-члан 28.правилника........................  12.392,00  КМ
-подршка пластеничкој производњи.........................................................67.532,00  КМ
-подршка организованом откупу воћа и поврћа,дувана и пшенице ....580.892,00  КМ
-средства за ванредне и непредвиђене ситуације.....................................40.310,00  КМ
-помоћ удружењима....................................................................................34.600,00  КМ
-средства за сајам,едукације и презентације............................................ 21.561.00 КМ
-подршка изградњи инфраструктуре......................................................... 99.754,00 КМ
-обавезе за подизање нових засада........................................................       1.493,00 КМ
-калцификација пољопривредног земљишта............................................94.770,00  КМ
-суфинансирање анализе земљишта….......................................................30.257,00КМ
При рачуноводственом обухвату и објављивању информација о пословним
догађајима буџетски корисници су обавезни да  у складу са МРС ЈС 14 укључе
битне информације о пословним догађајима који су се десили између датума
извјештавања и датума одобравања финансијских извјештаја ( члан 118.
Правилника о рачуноводству ,рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике).У складу са поменутим правилником наводимо
да ће један дио расхода бити исплаћен у периоду 2022.године ,после датума
финансијског извјештавања у износу од 26.100,00КМ подстицај за сточарство и
1.080.63КМ подстицај за организовани откуп.

2.Расходи за бруто лична примања запослених и расходи за коришћење роба и
услуга  су.
-расходи за бруто лична примања запослених(плате,топли оброк,регресједнократне
помоћи и др.примања из радног односа) у укупном износу од .......... 432.455,00  КМ
3.расходи за кориштење роба и услуга и накн за У.О. у износу од ...... 43.213,00 КМ
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..) .................................. 9.082,00  КМ
2.расходи за режијски матријал(канц.матер.реж.матр.за одрж.чист.) .... 2.277,00  КМ
3.расходи за текуће одржавање(рег.возила,поправке,тек.одр.ЗЕВ) ....... 1.534,00  КМ
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4.расходи за стручне услуге(семинари,измјене рач.програма,стр.часоописи,
службени гласник,објава тенедера у сл.гл.БиХ) ..................................9.934,00  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) ........................ 20.386,00  КМ
4.обрачунски расходи-трошкови амортизације .......................................... 825,00  КМ
Укупни расходи за исплату подстицаја, бруто примања запослених,накнаде
члановима у.о.,расходи по основу кориштења роба и услуга по горе побројаним
групама чини збир расхода под ознаком А Расходи табела 2,  Обрасца 3 Б износ
.................................................................................................................. 1.933.304,00 КМ

Укупно дозначена средства на рачун  Аграрног фонда Града Бијељина до
31.12.2021.год. по основу средстава за подстицај у пољопривредној производњи  за
2021.год, средстава на име трошкова за рад и развој фонда, .......... 1.950.000,00 КМ
По окончању обраде свих захтјева утврђен је износ неутрошених средстава од
3.000,00КМ.Средства ће бити враћена на рачун трезора Града Бијељина(догађај
након датума извјештавања) ,а приход Аграрног фонда коригован је за наведени
износ и износи ....................................................................................... 1.947.000,00КМ.

Из  горе поменутих података о приходима и расходима периода исказан је
позитиван резултат, односно суфицит у износу од ........................... 13.696,00 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 ...................................................................................... 11.548,00  КМ
Финансијска имовина (стање жиро рач.и потраж) у износу од .......... 147.158,00  КМ
А то све чини укупну имовину (А+Б)у износу од ................................ 158.706.00  КМ
Стање обавеза:
Обавезе за субвенције ................................................................... ................ 740.00  КМ
Обавезе  из пословања(обав.за робу и услуге) ........................... ...........15.913,00  КМ
Обавезе за  бруто лична примања запослених,отпремнина,једнократних помоћи
..................................................................................................................... 42.734,00   КМ
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција
између или унутар јединица власти ........ .................................................. 3.000,00 КМ
Укупе обавезе (А) износе ....................................................................      62.387,00 КМ

Образац 5б-табела 3
Властити извори у износу од ..................................................................... 96.318,00 КМ
Чине их:
-трајни извори средстава .............................................................................. 2.000,00 КМ
-финансијски резултат ................................................................................ 94.318,00КМ,

А који се састоји од финансијског резултата из ранијих година од  80.622,00КМ и
финансијског резултата текуће године у износу од 13.696,00КМ.
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Табела 4.обрасца 5Б чини ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од
14.520.00 КМ

Пословни простор,власништво Града Бијељина од 100m², који користи Аграрни
фонд Града Бијељина по уговору бр:02/3-37-1-1-198/21 од 05.02.2021.године (наш
број 50/21) без накнаде.
У књиговодству Аграрног фонда исти се води ванбилансно,мјесечне фактуре које
Град испоставља Аграрном фонду воде се ванбилансно на конту 391111 и 392111.

Аграрни фонд извршио је обрачун плате за децембар 2021.године за запослену
радницу за вријеме породиљског одсуства у бруто  износу  од  2.248 КМ, у складу
са рјешењем о признатом праву на рефундацију број:ФБН-610-21066/21  ЈУ Фонда
за дјечију заштиту.Накнада породиљи за децембар 2021.године исплаћена је у
јануару 2022.године,када је поднесен захтјев за рефундацију исплаћених средстава
Јавном фонду за дјечију заштиту.У складу са МРС ЈС 14(параграфи 12 и 13)  и
тачком 6. Инструкције бр:06.12/020-3115/20 Министарства финансија,Аграрни
фонд не признаје потраживање по основу рефундације накнаде плате у билансу
извјештајне 2021.године.

Образац  6--Биланс  новчаних токова
Приказани су подаци прилива и одлива средстава на жиро рачун  Фонда.
Такође у овом обрасцу дат је приказ почетног стања готовине
01.01.2021.године,који је износио 148.256,00 КМ укупан прилив на рачуне у току
2021.од., као и укупан одлив средстава  по економским категоријама у току
2021.год.,што на крају даје преглед и стање рачуна на дан 31.12.2021.год.
Укупан прилив на рачун Аграрног фонда града Бијељина ............... 2.057.299,00 КМ
Укупан одлив са рачуна у току године ................................................ 2.070.075,00 КМ
Што на крају даје  износ од ..нето новчани токови .............................. ..12.776,00  КМ
Износ  од ................................................................................................... 148.256,00 КМ
почетно стање   и износ нето новчани токови  даје стање рачуна 31.12.2021.год. у
износу од .................................................................................................. 135.480,00  КМ
И налази се на позицији готовина и готовински еквиваленти  на крају периода
обрасца .Преглед новчаних токова  у износу од ................................... 135.480,00  КМ
што одговара стању рачуна по изводу бр: 98  Нове банке од 31.12.2021.године.

Поред приказаних финансијских показатеља прихода и расхода,стања обавеза и
потраживања
У овом извјештају даје се и приказ на :
Образац бр 7. Извјештај о броју и структури запослених
Образац 7 не даје финансијске показатеље, циљ овог обрасца је 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,
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-статуса запослених,
-структуре стручне спреме,
-старости запослених,дужине радног стажа,
-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
Аграрног фонда града Бијељина

____________________
Златан Лазаревић
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II - ПРОГРАМ РАДА АГРАРНОГ ФОНДА ЗА 2022. 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.

Циљеви Аграрног фонда града Бијељина су:

- Да омогући пољопривредним газдинствима   што лакши и што
једноставнији начин остваривања права на постицајна средства.

- Смањење екстензивне производње код произвођача  и повећање
интензивнијег гајења 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

1. Развој пољопривреде

Аграрни фонд ће своје активности у 2022. години усмјерити за подстицај
производњи, доходку и руралном развоју. Подстицајна средства ће се распоредити
на основу Одлуке о програму кориштења средства за подстицај пољопривредне
производње за 2022. Годину, а у складу са планираним Буџетом Града Бијељина.
Подстицајна средства ће се усмјерити на:
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Подршка развоју повртларске производње

Производњу поврћа можемо радити на више начина и то као: њивска,
баштенска, интензивна индустријска производња и производња поврћа у
заштићеном простору. У Семберији највише се гаји средње рано и средње касно
поврће а познато је да производња у заштићеним условима омогућава рану и касну
бербу тј. конзумацију свјежег поврћа у јесењим, зимским и прољећним мјесецима.

Најинтезивни облик производње поврћа и других биљних врста је
производња у заштићеном простору. Производња поврћа у заштићеном простору
има изузетан биолошки и економски значај као и велики потенцијал да буде
значајан фактор у развоју пољопривреде Семберије. Предности оваквог вида
производње очигледне су кроз: економску исплативост зато што су цијене
производа ране и касне бербе поврћа више у односу на производе са отвореног,
уједначеност производа, квалитет и брзину плодоношења што омогућава добро
тржиште и бољи пласман. Међутим да би се ово постигло потребно је пуно
ангажовање индивидуалних узгајивача као и одговарајућих државних и локалних
фондова који располажу средствима која могу бити пласирана у виду адекватног
подстицаја који ће дати узгајивачима поврћа одређену подршку.

Аграрни фонд града Бијељине се опредијелио да повољном подстицајном
линијом подржи овај вид призводње како би се остварило: повећање производње у
заштићеном простору, боља снабдјевеност тржишта квалитетним свјежим поврћем
током цијеле године, смањење увоза, обезбеђење егзистенције за сеоска
домаћинства као и радно ангажовање незапослених лица.

Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним произвођачима
који у текућој години изврше набавку и изградњу пластеника  са опремом.

Подршка развоју воћарске производње

Ниједна пољопривредна грана не може да донесе толику зараду као воћарство и
данас она представља најпродуктивнију грану пољопривреде. Производњом воћа
остварује се 10-15 пута већа вриедност производње по хектару, него при
производњи пшенице или кукуруза. Бављење воћарством захтјева доста радне
снаге. Тамо где има доста радне снаге, може допринети њиховом рационалном
запошљавању, а уједно и задржавању пољопривредног становништва у тим
крајевима. У укупној биљној производњи, воћарство у Семберији је недовољно
заступљено у укупним обрадивим површинама и поред тога што има повољан
падински дио за развој воћарске производње. Природни услови у Семберији за
развој воћарске производње нису у довољној мјери искориштени, па зато ова грана
производње не даје оне ефекте који би по својим потенцијалним могућностима
могле да дају, већ напротив у дужем времену стагнирају.

У производњи је потребно предвидјети само гајење најквалитетнијих и
најсавременијих сертификованих сорти чији ће род дијелом завршити на тржишту
Источне и Западне Европе.

При подизању нових воћњака такође треба мислити и о заштити од града.
Постављањем противградне мреже воћари могу рачунати на сигуран принос и
приход.
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Планови Аграрног фонда града Бијељина су да путем повољне и
једноставне линије подстицаја стимулише подизање високоинтензивних засада са
постизањем највећих приноса по јединици површине.

Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним произвођачима
који у текућој години изврше улагања у оснивања вишегодишњих засада воћа  на
свом имању и пољопривредницима који изврше улагања у призводњу љекобиља у
текућој години.

Подршка развоју сточарске производње

У протеклим годинама сточни фонд у Семберији је драстично смањен. Због
претешких процедура остваривања подстицаја за сточарску производњу на
државном нивоу ситни пољопривредни произвођачи нису у могућности остварити
подстицај за свој развој. Да би се овај неповољан тренд зауставио и покренуо развој
сточарства потребно је створити повољан амбијент, покренути производњу и
обновити сточни фонд.

Потребно је омогућити пољопривредним произвођачима повољне
подстицајне линије са поједностављеним процедурама како би се наш произвођач
учинио равноправним са произвођачима у окружењу. Без стабилне и развијене
сточарске производње нема ни развијене пољопривреде. Сточарство утиче на
развој ратарске производње, јер се око три четвртине ове производње утроши на
исхрану стоке, а такође је стајњак као споредни производ веома битно средство за
одржавање структуре и производне способности земљишта. Треба тежити ка
синтези сточарске и ратарске производње, очувању и побољшању богатства,
плодности и структуре земљишта и повећању укупне пољопривредне производње.

Имајући у виду потенцијал који је расположив на подручју Семберије,
сточарској производњи као области са најбржим обртом капитала у пољопривреди
би требало посветити посебну пажњу и њен удио у укупном аграру повећати како
би се остварила предност као што је то случај у развијеним земљама где сточарство
предствља локомотиву развоја читавог аграра.

Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним
произвођачима који у текућој години изврше проширење сточног фонда на свом
имању кроз набавку  или у властитом узгоју и то за: телад за даљи тов, прасад за
даљи тов, властити узгој јуница, властити узгој супрасних назимица, властити узгој
приплодних оваца и пчеларима.

Подршка за набавку система за наводњавање

Регион Семберије је климатско подручје у којем су временски услови
промјенљиви, нестабилни и непредвидиви. Располажемо са изузетно богатим
водним потенцијалом лако приступачне воде, а истовремено за поједине гране
производње као што је ратарство користе се мале количине воде док је нешто боља
слика у повртларској производњи. Према томе наша земља по наводњаваним
површинама је међу последњим у Европи.
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Просјечни приноси ратарских, повртларских и воћарских култура су ниски.
Имамо малу искориштеност потенцијала биљке која осцилира кроз године што се
првенствено повезује с недовољно падавина тј. појавом суше. У биљној
производњи је, уз остале, већ давно уочен проблем недовољног наводњавања, као
ограничење повећања производности. Из године у годину постајемо зависни од
наводњавања јер све јасније постаје да у нашим условима нема успешне биљне
производње без наводњавања, јер је суша редовна појава. Наводњавање је једина
мјера којом се у потпуности могу рјешавати проблеми суше. Веома ријетки али
успјешни примјери доказ су перспективе која се односи на улагање у системе за
наводњавање. Повећањем површина под наводњавањем позитивно ће се одразити
на преструктуирање пољопривредне производње у корист интензивних култура,
развој сточарства и повртларства, бољег коришћења капацитета у прехрамбеној
индустрији, већу запосленост и снабдјевеност домаћег тржишта као и већег извоза.

Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним произвођачима
који у текућој години изврше улагања у системе за наводњавање и систем за
наводњавање „Тифон“ .

Подршка увођењу сертификоване производње

Пратећи развој земаља у окружењу као и прилагођавање европским
тржиштима све више смо условљени да имамо контролу производа. Да би извезли
одређене пољопривредне производе или прерађевине од пољопривредних
производа неопходна је контрола квалитета тих производа. Како је произведена, на
који начин је произведена, да ли је здравствено безбједна итд. Пољопривредна
производња на подручју Семберије није адекватно организована. Производе се
пољопривредни производи који немају адекватан квалитет због прекомјерне
употребе пестицида. Неадекватна употреба пестицида и минералних ђубрива
доводи до појава тешких обољења са којим је наше становништво суочено.
Произведена роба на овакав начин све је мање тражена на тржишту јер је
потрошачи избјегавају. Смањена је конкурентности. Потржња је за производима из
увоза јер је потрошачи сматрају квалитетнијом. Пољопривредна газдинства нису у
могућности да уведу системе квалитета и због тога све се више одлучују на
инпровизацију. Ово доводи до производње нестандардне робе и робе смањеног
квалитета.

Пошто је сертификација за појединачно пољопривредно газдинство скупо,
рјешење је увођење система квалитета производње преко организованих група
(задруга, удружења). У овом случају задруге или удружења би била носиоци
система квалитета, а пољопривредни произвођачи чланови те ће производити по
задатим критеријумима система квалитета (ИСО,ГЛОБАЛ ГАП ХАЦЦП и др.)

Подстицајна средства ће се усмјеравати оним пољопривредним произвођачима
или организованим групама ( удружењима или задругама) који у текућој години
изврше улагања у системе квалитета.
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Подршка изградњи инфраструктуре

Да би пратили развијеност села са земљама у региону Аграрни фонд је у
предходном периоду дио средстава усмјеравао у изградњу инфраструктуре у
селима. Све је већа потреба за савременим возилима, опремом и технологијом.Да
би имали јака и развијена села морамо имати развијену инфраструктуру.

Све више младих одлази у градове у потрази за лакшим и једноставнијим
животом. Да би омогућили останак младих на селу поред пословног амбијента
морамо стварати и инфраструктурни амбијент како би поједноставили и олакшали
живот становницима руралних подручја.

У наредном периоду Аграрни фонд планира улагати у сеоску инфраструктуру
Под сеоском инфраструктуром подразумјевају се : локални и некатегорисани

путеви, мостови, расвјета, гробља, вјерски објекти, системи водоснадбјевања,
домови културе, уређење канала, пропуста, игралишта и других објеката сеоске
инфраструктуре, а које заједнички користи рурално становништво.

Организовани откуп поврћа и воћа и дувана

Подручје Семберије је познати поврталарски крај. Највише је заступљена
производња купуса, паприке, парадајза, кромпира док у последње вријеме све више
имамо производњу краставаца, цвекле и др. Од воћарских култура највише је
заступљена шљива, међутим у последње вријеме имамо интезивније засаде јабуке,
крушке.

Пољопривредна производња захтјева велика улагања како у повртларској
производњи исто тако, али и више у воћарској производњи. Да би овај узрок
смањили и ублажили последице Аграрни фонд ће у 2022.години финасирати
организовани откуп поврћа, воћа и дувана из предходне године. Повртларске и
воћне врсте које ће Аграрни фонд субвенционисати су:
Воће: крушка, шљива, вишња,кајсија и јагода.
Поврће: краставац ( у типу корнишона ), паприка, парадајз, цвекла, купус и
патлиџан

Организовани откуп пшенице

Поред повртларске и сточарске производње на подручје Семберије
распрострањена је ратарска производња. Ратарска производња обухвата обухвата
производњу житарица и производњу окопавина. Од житарица највише се
производи пшеница, а од окопавина највише се узгаја кукуруз. Ратарска
производња на подручју Семберије заступљена је на преко 80 % засијаних
површина, од тога на житарице отпада око 30 – 35% засијаних површина, а на
окопавине око 65 – 70 % засијаних површина.

Пољопривредна производња захтјева велика улагања. Да би ублажили
последице нестабилног тржишта, великих осцилација цијена репроматеријала
Аграрни фонд ће у 2022.години финасирати организовани откуп пшенице.
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Подршка интересном удруживању пољопривредника
Пољопривредна производња на подручју Семберије није адекватно

организована. Семберска равница има квалитетно земљиште, лако приступачну
воду, повољну климу. Семберски пољопривредник може произвести квалитетну
храну (поврће, воће, житарице идр.). И све се одражава у континуитету док не
дође до пласирања или продаје тих њихових производа, јер су препуштени сами
себи и накупцима. Оснивањем задруга ријешићемо организованост производње (
квалитет и квантитет пољопривредних производа и једним дијелом уређено и
тржиште гдје ће се пословати по уређеним економским принципима. Да би
повећали конкурентност пољопривредних производа потребно је укључити што
више актера ( пољопривредне произвођаче, откупљиваче – задруге, прерађиваче,
власнике хладњача, силоса и трговачке ланце.) Увезујући све у једну цјелину
произвођач, откупљивач, потрошач, добићемо један заокружен процес
производње и продаје.

Оснивањем удружења, пољопривредних задруга, пољопривредних
кластера може се рјешити боља организација пољоприведне производње и
продаје јер можемо укључити и трговачке ланце гдје сви лакше могу остварити
своје заједничке интересе. Аграрни фонд ће у наредном периоду радити на
организацији и помоћи приликом организовања пољопривредника и помагати
удружења и пољопривредне задруге.

Удружења ,пољопривредне задруге и пољопривредни кластер Аграрни фонд
ће помагати на основу њихових програма за текућу годину.

Средства за вандредне и непредвиђене ситуације ( елементарне непогоде и
др.)

Средства за вандредне и непредвиђене ситуације ( елементарне непогоде и др.)
предвиђене су програмом како би пољопривредним произвођачима санирали дио
штете која се догодила на њиховом имању. Агарни фонд ће исплатити дио штет
који је проузрокован на пољопривредном газдинству. Средства за вандредне и
непредвиђене ситуације односе се на елементарне непогоде (осим поплаве и града),
пожар (на објектима за примарну пољопривредну производњу), угинуће стоке и
друге непредвиђене ситуације које су проузроковале штету на пољопривредном
газдинству.

Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета сајмовима и
подршка увођењу сертификоване производње

Пратећи развој земаља у окружењу као и прилагођавање европским
тржиштима све више смо окренути праћењу трендова и едукацији
пољопривредних произвођача. На подручју Семебрије мали број пољопривредника
се бави интезивном производњом. Пољопривредни произвођачи тешко прихватају
новине због великих улагања у пољопривреду иако су и они свјесни да
прихватањем новина могу постићи веће и боље резултате. Да би што лакше и
једноставиније приближили модерну пољопривреду Аграрни фонд ће помоћи
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организаторима предавања. Аграрни фонд ће у овој години организовати и одлазак
на сајам пољопривреде у региону и окружењу.

Презентација пројеката

Кроз процес презентације пројеката Аграрни фонд града Бијељина ће
активно учествовати приликом припреме пројектне документације како би
пољопривредни произвођачи са подручја града Бијељина могли добити додатна
средства за своје газдинство. Агарни фонд ће помоћи у стручној и савјетодавној
улози приликом израда пројеката Међународних организација. Под појмом
презентације пројеката мисли се на донације и грантове од међународних
организација која своја средства улажу у пољопривредну производњу. Иако су у
предходном периоду углавном донирана средства за јачање институција и обуку
људских капацитета на државном и локалном нивоу. Сада имамо прилику да
привучемо средстава која се по први пут преко  грантова пласирају директно у
пољопривредну производњу.

Побољшање квалитета земљишта.

Побољшање квалитета пољопривредног земљишта односи се на
калцификацију пољопривредног земљишта, мјеру поправке и побољшања
земљишта коју имају пољопривредни произвођачи физичка лица са подручја Града
Бијељина за к.о општине Бијељина која у текућој години изврше калцификацију
земљишта на површини већој од  0,5  до 2 ха. Мјера побољшање квалитета
пољопривредног земљишта односи се углавном на земљишта са повећаном
киселости или мањом pH вриједности. Побољшање квалитета пољопривредног
земљишта потребно је нарочито на падинском дјелу Семберије гдје су земљишта
слабијег квалитета и која имају повећану киселост. Калцијум-карбонат може се
користи на земљиштима гдје се појавио рак корјена купуса као дезинфекција
земљишта. Такође може се примјењивати и у пластеницима гдје је повећана
употреба минералних ђубрива и као дезинфекција земљишта.

Трошкови камата

Пољопривредна производња као најзначајнија грана привреде Семберије
карактерише финасијска исцрпљеност и неликвидност. Један од циљева Аграрног
фонда је свако усмјерење ка томе да пољопривреда постане грана која ће у
потпуности подмирити домаће тржиште. У предходном периоду пољопривредни
произвођачи су приморани да своју производњу финасирају од средстава
пословних банака. Ова мјера доприноси амортизовању проблема недостатка
финасијских средстава у пољопривреди и дјелимично компезује недовољну и још
увјек скупу кредитну понуду пословних банака. Да би ублажили последице
великих камата Аграрни фонд у свом програму понудиће регрес камата за средства
од ИРБ-а и комерцијалних банака.
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Подршка осигурању пољопривредних усјева

Пољопривредна производња као најзначајнија грана привреде Семберије
захтјева велика улагања. Улагањем у пољопривредну производњу пољопривредни
произвођачи остварују приход на свом имању. Велике осцилације на глобалном
нивоу по питању набавке репроматеријала утиче да  пољопривредници на подручју
Семберије као микрореону трпе велике губитке. Климатске промјене су такође
један од глобалних промјена који утичу на пољоприведу. Све више смо свједоци
утицаја климатских промјена и штета које могу да нанесу пољопривредној
производњи. Штете које изазивају климатске промјене су обилне кише- поплаве,
пожар, град и велики вјетрови – олује.др. Аграрни фонд у свом досадашњем раду
имао је један дио средстава који је издвајао за ублажавање последица од штета на
пољопривредним имањима. Те штете су се углавном односиле на угинућа
животиња и пожаре на имањима. Штете које су настале од елементарних непогода
Агарни фонд није финасирао. Да би могли помоћи пољопривредним
произвођачима са подручја Бијељине да ублаже последице елементарних непогода
Агарни фонд би суфинасирао одређен дио осигурња пољопривредних усјева.
Штете би се испаћивале на оне усјеве које су осигурани од последица
елементарних непогода, града, поплаве, пожара или вјетра. Министарство
пољопривреде већ суфинасира пољопривредне произвођаче са 50 % од вриједности
полисе за осигуране усјеве.

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.
 Аграрни фонд ће помоћи око израде пројеката и програмске

документације оним пољопривредним произвођачима који буду
конкурисали за средства међународних организација и европске
уније.

 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 2022. години.
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 Израда информације о реализацији закључака Скупштине града.

3. Аграрни фонд за свој рад одговоран је Градоначелнику и Скупштини Града
Бијељина.

4. Саставни дио овог програма рада је Одлука о програму кориштења
средстава за подстицај пољопривредне производње за 2022. годину.

ДИРЕКТОР
_________________________

Градоначелник Града Бијељина утврдио је ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
СА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ , те га прослеђује Скупштини Града
Бијељина на претрес и усвајање

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић


