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На основу члана 9. Статута Аграрног фонда града Бијељина(„Службени гласник града 

Бијељина”,број: 15/08, 1/12, 26/13,10/15), члана 22. и 26. Закона о пољопривреди,(„Службени 

гласник Републике Српске“, број 70/06, 20/07 и 86/07 ),чланом 3. и 4. Одлуке о програму 

кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2018. години („Службени 

гласник Града Бијељина“,број: 10/18,) , Управни одбор Аграрног фонда Града Бијељина,  

дана, 20.06.2018. године  д о н и о    ј е : 

 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  

НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА 

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

 ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2018. 

Годину (''Службени гласник града Бијељина'', бр: 11/18) у члану 9. став 2 иза ријечи ''кајсија '' 

додаје се запета и нова ријеч '' малина''  

 

Члан 2. 

У члану 10. став 2. тачка 3. иза ријечи откупу дувана “ запета“ брише се и додају се нове 

ријечи „и копију откупних блокова“ 

 

Члан 3. 

После члана 13 додаје се нови члан 13 а , који гласи:  

„Подршка набавци система за наводњавање“Тифон“ 

Члан 13 а. 
 

Право на подстицајна средства за изградњу система за наводњавање имају  физичка лица 

која се баве пољопривредном производњом и која изврше улагања за наведену намјену у 

текућој години. Предмет подстицаја могу бити извршена улагања у набављену покретну опре-

му за наводњавање  „Тифон“ и осталу опрему за  „Тифоне“.    

 

Физичка лица, корисници система за наводњавање остварују подстицајна средства на 

основу захтјева који подносе Агарном фонду, уз који прилажу следећу документацију: 

- рачуне о извршеној набавци опреме и услуга као доказ о висини извршених улагања 

која су предмет субвенционисања трошкова, 

- изјава корисника подстицаја о уложеним средствима. 

 

Висина подстицајних средстава за намјену из овог члана утврђује се у износу до 15% од 

висине инвестираних средстава и може бити исплаћено до 2 000,00 КМ по кориснику у 

текућој години. Признаваће се један систем за наводњавање „Тифон“ са опремом по 

регистрованом пољопривредном газдинству.  

 

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније 

31.10.2018. године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.'' 
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члан 3. 

 

У члану 14. став 1. мјења се и гласи: „Право на подстицајна средства  за властити узгој 

стеоних јуница имају корисници ( физичка лица ) која у текућој години произведу минимално 

једну стеону јуницу  или купе женско теле старости до 5 мјесеци које одгоје на свом имању и 

формирају основно стадо од најмање три музна грла“ 

 

 

                                                                        члан 4. 

Члан 17. Мјења се и гласи: “Право на подстицајна средства за узгој квалитетно приплодних 

супрасних назимица имају узгајивачи (физичка  лица) који у текућој години произведу мини-

мално пет квалитетно приплодних назимица и формирају основно стадо од најмање 10 

уматичених  крмача заједно. 

 

Корисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Аграрном 

фонду, уз који прилажу следећу документацију: 

- препис картона употребе у приплоду за приплодне крмаче и супрасне назимице, 

сачињен на Образцу 4. које прописало Министарво пољопривреде, шумарства и 

водопривреде својим Правилником о условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села. 

- Увјерење о здравственом стању животиња или Образац о спроведеним мјерама 

заштите на имању или образац ВИС РС,                   

- изјава подносиоца захтјева о тачности наведених података, 

 

Комисија формирана од стране Директора Аграрног фонда а  на основу приложене доку-

ментације и увидом на лицу мјеста ће констатовати испуњеност услова за остваривање права 

на подстицајна средства и о томе сачинити записник.                

 

Висина подстицајних средства за намјену из овог члана утврђује се у висини до 70,00 КМ 

по назимици и може бити исплаћено до 1.500,00 КМ по кориснику у текућој години. 

 

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније 

до 31.10.2018 године и исплаћиваће се до износа предвиђених за ову намјену, једном годишње 

након обраде приспјелих захтјева.“ 

 

 

      Члан 5. 

 

У члану 21. став 2. ријеч „овјерена „ брише се. 

У ставу 3. ријеч „овјерена „ брише се. 

Став 5. мјења се и гласи „Удружења и пољопривредне задруге које су добиле помоћ од 

Аграрног фонда у текућој години, морају доказати утрошак средстава до 90 дана од дана 

добијања средстава.“ 

 

Члан 6. 

 

У члану 25. став 5. мјења се и гласи: „Одобрена средства ће се исплаћивати на жиро рачун 

правног или физичког лица које је издало предрачун или на текући рачун подносиоца 

захтјева. Након прузимања робе у року од 90 дана у Аграрни фонд  ће доставити оригинал или 

копију пореске фактуре.“ 
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 Члан  8. 

 

У члану 27. став 6. датум „31.08.2018.“ мјења се и гласи: „30.09.2018.“  

 

 

Члан 9. 

 

Овај Правилник ступа на снагу након давања сагласности од стране Градоначелника а 

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.  

 

 

 

 

Број:178 /18.                                                       ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Бијељина,                                                                           АГРАРНОГ ФОНДА 

Датум, 20.06.2018.године.                                                    Драган Вуковић                                                                             

                                                                                          _______________________                                                                                                 


