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 2019. години („Службени
гласник Града Бијељина“,број: 06/19,) , Управни одбор Аграрног фонда Града Бијељина,
дана, 25.06.2019. године д о н и о ј е :

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА
У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Правилнику о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2019.
Годину (''Службени гласник града Бијељина'', бр: 08/19) у чану 18. став 2. тачка 1. ријеч
„копије пасоша за властити узгој оваца –„ брише се.
Члан 2.
У члану 19. после става 4. додаје се нови став 5. и гласи: Мјесне заједнице или групе
грађана да би конкурисале за средства предвиђена за подршку изградњи инфраструктуре гдје
није обухваћено јавном набавком од Аграрног фонда, достављају следећа докуманта:
- захтјев са описом послова,
- овјерену изјаву о изградњи или намјени инфраструктурног објекта,
- предмјер радова или предрачун- рачун који издаје извођач радова- извршиоц услуга,
сагласност савјета мјесне заједнице да средства буду пребачена на извођача радова –
извршиоца услуга.
Члан 3.
У члану 19. став 7. иза ријечи „игралишта,“ додаје се нова ријеч „набавка опреме за
одржавање и уређење заједничких површина“
Члан 4.
У члану 19. став 9. иза броја „ 4.“ додаје се нови број „ и 5.“
Члан 5.
У члану 25. став 1. иза ријечи „или набаве прикључну машину“ додаје се нова ријеч
„или опрему за одржавање воћњака и винограда.“
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Члан 6.
У члану 25. став 2. иза ријечи „или једну прикључну машину“ додаје се нова ријеч „
или опрему за одржавање воћњака и винограда.“

Члан 7.
У члану 25. став 4. број „1500,00„ мјења се у број „2000,00“
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу након давања сагласности од стране Градоначелника
града Бијељина а објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 187/19
Бијељина,
Датум, 25.06.2019.године.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
АГРАРНОГ ФОНДА
Драган Вуковић
_______________________
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