ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА
(за период 01.јануар – 30.април 2015. Године)
Структура извјештаја:

1. Извршни сажетак
Планом имплементације за 2015. годину предвиђено је спровођење 8 пројекта која су у
надлежности Аграрног фонда града Бијељина а налазе се у Стратегији развоја Града
Бијељина 2014-2023.године. Пројекти се прије свега односе на секторски циљ 6.
Стратегије пројеке повећање прихода пољопривредних произвођача кроз активности
организовања произвођача, јачања материјалних ресурса и људских капацитета. Укупна
вриједност ових пројеката је 470.000,00 КМ а средства су планирана буџетом Града
Бијељина.
2. Стратешки циљеви и приоритети
2.1.Визија
На тромеђи панонске равнице, град Бијељина, универзитетски, културни,
здравствени и спортски центар и лидер економског развоја семберско-мајевичког и
доњеподрињског региона, кроз савремени и интегрисани приступ развоју привреде,
пољопривреде и заштите животне средине креира заједницу успјешних и образованих
људи, у којој се квалитетно живи и стварају једнаке могућности за све.

2.2.Стратешки циљеви
План интегрисаног, одрживог развоја града Бијељине заснива се на остварењу четири
стратешка циља:
1. Изграђена јака и конкурентна привреда која оптимално користи географске,
друштвене, инфраструктурне и људске ресурсе.
2. Развијена и конкурентна модерна пољопривреда заснована на примјени најновијих
стандарда у производњи здравствено безбједне хране чији је пласман унапријед
дефинисан.
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3. Подмлађена високообразована заједница са развијеном, квалитетном и приступачном
друштвеном инфраструктуром, квалитетним јавним услугама, унапријеђеном
социјалном заштитом и једнаким могућностима за све.
4. Успостављен интегрисани приступ заштити животне средине у складу са
ефективним коришћењем природних ресурса, енергетске ефикасности и обновљивих
извора енергије

2.3.Секторски циљеви
Приоритетни сектори за развој града Бијељине су: економски развој, друштвени
развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисани су сљедећи
циљеви:

Економски развој
1. Повећати број МСП-а за најмање 50 са порастом броја запослених у том сектору за
најмање 150 до краја 2018. Године
2. Отварање најмање 2 нова производна погона са најмање 100 запослених у оквиру
постојећих индустријских зона до краја 2018. године.
3. Програмима суфинансирања запошљавања и отварања нових радних мјеста
остварити пораст броја запослених до 500 у односу на постојеће стање
4. Реализацијом Стратегије развоја туризма општине Бијељина до 2017. године
повећати попуњеност смјештајних капацитета за 20%. 5. До 2018. године
активностима унапређења квалитета инфраструктуре омогућити радни ангажман за
најмање 50 радника на годишњем нивоу.
5. Активностима унапређења квалитета инфраструктуре омогућити радни ангажман
за најмање 50 радника на годишњем нивоу.
6. Повећати приходе пољопривредних произвођача за 15% кроз активности
организовања произвођача, јачања материјалних ресурса и људских капацитета.
Друштвени сектор
До 2018. год. унаприједити образовну понуду и за 15% повећати обим услуга за
младе и студенте
2. Најмање 20% од укупног броја дјеце ће бити укључено у предшколско образовање
и васпитање до 2018. год.
3. До 2018. год. створити просторно-техничке предуслове за унапређење културне
понуде града и повећање броја корисника спортско-рекреативних активности за
15%.
1.
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До 2018. године обезбједити приступачност јавних објеката и услуга за лица са
инвалидитетом и повећати обухват рањивих група становништва социјалним
услугама за 15%.
5. Унаприједити постојеће облике комуникације локалне управе са грађанима
увођењем е-Скупштине и електронских јавних услуга до 2018. год.
4.

Заштита животне средине
1. До 2018. год успостављена и доступна база података о квалитети ваздуха, земљишта
и воде неопходна за константно праћење стања животне средине.
2. Израђеном и усвојеном просторно планском документацијом за период 2015-2024
године, Град Бијељина кроз нове економске пројекте и пројекте инфраструктуре
побољшава стање животне средине.
3. До краја 2018. године смањено загађење земљишта, површинских водотока и
подземних вода, нетретираним отпадним водама за 20%.
4. Одрживо управљати и уредити додатних 20 hа јавних површина на подручју Града
Бијељина.
5. Реализацијом мјера енергетске ефикасности и примјеном обновљивих извора
2. Преглед имплементације
У оквиру еконоског сектора преко Аграрног фонда града Бијељина планирано је да
имплементира десет пројеката . Имплементација пројеката почиње након донесене
Одлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње за
2015.годину од стране Скупштине града и након потписивања сагласности на Правилник
о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2015. годину од стране
Градоначелника. Правилник ће бити донијет у току јуна мјесеца.
Пројекти који се планирају имплементирати у 2015.години су:
Пројекат 6.1. Организовање пољопривредног кластера на подручју Семберије,
Пројекат 6.2. Организовање и оснивање нових и ревитализација постојећих
пољопривредних задруга на подручју Семберије,
Пројекат 6.3. Кориштење геотермалне воде за загријевање пластеника,
Пројекат 6.4. Подршка развоју сточарства - подстицајна средства по утовљнаом грлу и
властит узгој јуница и назимица,
Пројекат 6.5. Подршка развоју органске производње на подручју Семберије,
Пројекат 6.6. Подршка развоју воћарства и интегралне производње воћа,
Пројекат 6.7. Подршка набавци система за наводњавање - за пољоприврдне произвођаче,
Пројекат 6.8. Подршка развоју производње поврћа у заштићеном простору,
Пројекат 6.9. Сертификација пољопривредне производње на подручју Семберије,
Пројекат 6.10. Повећанје складишних капацитета на подручју Семберије,
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Особе задужене за праћење пројеката су: Милан Савић - Одјељење за привреду и
пољопривреду и Здравко Микић - Аграрни фонд
Пројекат 6.1. Организовање пољопривредног кластера на подручју Семберије,
За овај пројекат планирано је 20 000,00 КМ средстава из буџета града. Одјељење за
привреду и пољопривреду је одговорно одјељење док је носилац имлементације Аграрни
фонд града Бијељина.
Пројекат 6.2. Организовање и оснивање нових и ревитализација постојећих
пољопривредних задруга на подручју Семберије, За овај пројекат планирано је 20 000,00
КМ средстава из буџета града. Одјељење за привреду и пољопривреду је одговорно
одјељење док је носилац имлементације Аграрни фонд града Бијељина.
Пројекат 6.3. Кориштење геотермалне воде за загријевање пластеника, Овај пројекат је
обустављен док се не пронађе стратешки партнер који ће улагати у геотермалне воде на
подручју града Бијељина.
Пројекат 6.4. Подршка развоју сточарства - подстицајна средства по утовљнаом грлу и
властит узгој јуница и назимица, За овај пројекат планирано је 250 000,00 КМ средстава из
буџета града. Одјељење за привреду и пољопривреду је одговорно одјељење док је
носилац имлементације Аграрни фонд града Бијељина.
Пројекат 6.5. Подршка развоју органске производње на подручју Семберије, За овај
пројекат планирано је 10 000,00 КМ средстава из буџета града. Одјељење за привреду и
пољопривреду је одговорно одјељење док је носилац имлементације Аграрни фонд града
Бијељина.
Пројекат 6.6. Подршка развоју воћарства и интегралне производње воћа, За овај пројекат
планирано је 32 326,00 КМ средстава из буџета града. Одјељење за привреду и
пољопривреду је одговорно одјељење док је носилац имлементације Аграрни фонд града
Бијељина.
Пројекат 6.7. Подршка набавци система за наводњавање - за пољоприврдне произвођаче,
За овај пројекат планирано је 35 000,00 КМ средстава из буџета града. Одјељење за
привреду и пољопривреду је одговорно одјељење док је носилац имлементације Аграрни
фонд града Бијељина.
Пројекат 6.8. Подршка развоју производње поврћа у заштићеном простору, За овај
пројекат планирано је 35 000,00 КМ средстава из буџета града. Одјељење за привреду и
пољопривреду је одговорно одјељење док је носилац имлементације Аграрни фонд града
Бијељина.
На основу оваг секторског пројекта Град Бијељина и Аграрни фонд града Бијељина
као партнер на пројекту учествују у иницијативи међуопћинске/међуопштинске сарадње
у оквиру пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП). Пројекат је под називом
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„Успостава међуопштинске сарадње у сектору пољопривреде на подручју града Бијељина
и општина Лопаре и Угљевик“. Укупна средства која су додјељена за овај пројекат су 150
052,50 КМ стим да УНДП/ИЛДП финасира74.704,50 КМ. Јединице локалне самоуправе
финасирају
75.348,00 КМ у омјеру 50% или 37 674,00 КМ град Бијељина и по 25 %
општине Лопаре и Угљевик. Пројекат се односи на финасирање и покретање производње
поврћа у заштићеном простору.

Пројекат 6.9. Сертификација пољопривредне производње на подручју Семберије, За овај
пројекат планирано је 10 000,00 КМ средстава из буџета града. Одјељење за привреду и
пољопривреду је одговорно одјељење док је носилац имлементације Аграрни фонд града
Бијељина.
Пројекат 6.10. Повећанје складишних капацитета на подручју Семберије, Овај пројекат је
обустављен планирано је 20 000,00 КМ средстава из буџета града. Одјељење за привреду
и пољопривреду је одговорно одјељење док је носилац имлементације Аграрни фонд
града Бијељина.

5. Закључци, препоруке и ствари које треба узети у разматрање
Пројекти који су наведени у Стратегији развоја града Бијељина 2014-2023.
године однсе се на стратешки циљ 2 и секторски циљ 6. Наведени пројекти ће се у
већој мјери реализовати. Поједини пројекти као што је оснивање кластера, органска
производња,
сертификација
пољопривредне
производње
зависи
од
заинтересованости пољпривредних произвођача и можда неће бити рализовани у
овој години. Пројекти оснивање кластера, органска производња, сертификација
пољопривредне производње су убачени у Стрстегију из разлога што се могу
појавити повољни тренуци за њихову реализацију и то је један од разлога којом су
планирани ови пројекти у Стратегији.

Лице за праћење реализације Стратегије
Микић Здравко
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