
   Ј А В Н И   П О З И В 
за подношење захтјева за одобравање подстицајних средстава по основу  

 Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2010. години   
 

1. Услови за коришћење средстава 
Право на коришћење средстава имају правна и физичка лица, пољопривредни произвођачи  и 
незапослена лица са завршеном ВСС и ВШС, са подручја општине Мркоњић Град, а у складу са 
одредбама Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2010. години. 
 

2. Програм за подстицај развоја МСП и предзетника у  2010.години 
За подстицај развоја МСП и предузетника, подстицај запошљавања и самозапошљавања 
обезбијеђене су сљедеће подстицајне линије: 
2.1. Подршка пројектима запошљавања незапослених лица,  
2.2. Подршка пројектима самозапошљавања  незапослених  лица са завршеном ВСС и ВШС. 
Уз захтјев потребно је приложити сљедећу документацију: 
- Извод из судског регистра, односно одобрење за рад издато од стране општине - (за 

регистроване пословне субјекте)  
- Потврду о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ или ПИБ) - (за регистроване пословне 

субјекте), 
- Увјерење о измиреним директним и индиректним порезима - (за регистроване пословне 

субјекте), 
- Биланс стања и биланс успјеха за 2008. и 2009. годину – за тачку 2.1., 
- Доказ о броју запослених у тренутку подношења захтјева, као и стање броја запослених 12 

мјесеци раније, 
- Личну карту – за незапослена лица – за тачку 2.2., 
- Копију дипломе о завршеној ВСС и ВШС, 
- Потврду издату од стране Завода за запошљавање РС да се незапослено лице налази на 

евиденцији Завода – за тачку 2.2.    

3. Програм за подстицај развоја пољопривреде у  2010. години 
За подстицај развоја пољопривредне производње обезбијеђене су сљедеће подстицајне линије:   
3.1. Подршка подизању нових воћних засада, 
3.2. Подршка покретању  капацитета из области пољопривредно-прехрамбене индустрије.  
Уз захтјев потребно је приложити сљедећу документацију: 
- Извод из судског регистра, односно одобрење за рад издато од стране општине - (за 

регистроване пословне субјекте), односно личну карту – за индивидуалне пољопривредне 
произвођаче, 

- Потврду о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ или ПИБ) - (за регистроване пословне 
субјекте), односно увјерење о регистрацији газдинства (за индивидуалне пољопривредне 
произвођаче) 

- Увјерење о измиреним директним и индиректним порезима - (за регистроване пословне 
субјекте), 

- Доказ о посједовању земље (властиту или под закупом) – за тачку 3.1. 
- Прихватљив инвестициони програм  - за тачку 3.2. 
 

     4.    Начин остваривања права 
Захтјев за подстицајна средства се подноси у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић 
Град,  ул Светог Саве (Дом културе).   
Приспјели захтјеви за остваривање права на подстицајне линије по основу тачака 2.1., 2.2., и 3.2. 
ће бити узимани у разматрање сваких 30 дана, а захтјеви се подносе до потпуног утрошка 
планираног износа средстава, а најкасније до 30.11.2010. године. 
За тачку 3.1. крајњи рок за подношење захтјева је  06.08.2010. године. 
Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у порсторијама Агенције или на телефон 
број: 050/214-257, односно интернет презентацији општине Мркоњић Град: www.mrkonjic-
grad.rs.ba.  
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