ПРОГРАМ
за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град
у 2017. години

Обрађивач:
Агенција за привредни развој

Предлагач:
Начелник општине
Мркоњић Град,
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На основу члана 10. Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије („Службени гласник РС“ број: 52/14 и 15/16), члана 14.

Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2017. години
Закона о развоју малих и средњих предузећа („Сл. гласник РС“ број:50/13 и 56/13), члана 22.
Закона о пољопривреди („Службени гласник РС“ број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град („Сл. гласник општине Мркоњић Град“ број: 5/14),
Скупштина Oпштине Мркоњић Град нa ______ сједници, одржаној дана, ______. године
донијела је

ПРОГРАМ
за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град
у 2017. години
УВОД
На 3. сједници, одржаној 29.12.2016. године, Скупштина општине Мркоњић Град усвојила је
Буџет општине којим је, између осталог, дефинисан износ средстава предвиђен за подстицај
привреде на подручју општине Мркоњић Град.
Укупно планирана средства за провођење активности из Програма за подстицај износе
400.000,00КМ, од тога 100.000,00КМ за кредитирање МСП и предузетништва и
300.000,00КМ за суфинансирање активности МСП и предузетништва, као и подстицање
развоја пољопривреде.

1) ЦИЉЕВИ И КОРИСНИЦИ
Општи циљ Програма је унапређење амбијента за пословање МСП, предузетника и
пољопривредних произвођача, кроз реализацију сљедећих специфичних циљева:
- повећање укупног броја МСП и предузетника;
- развој постојећих МСП и предузетника;
- привлачење нових инвестиција;
- повећање конкурентности МСП и предузетника;
- промоција МСП и предузетника;
- задржавање или повећање броја запослених,
- унапређење пољопривредне производње и њених позитивних ефеката,
Директни корисници средстава по основу овог Програма су постојећа правна и физичка
лица, као и новоформирани пословни субјекти, те индивидуални/регистровани
пољопривредни произвођачи са подручја општине Мркоњић Град.

2) КОМПОНЕНТЕ ПРОГРАМА И ИЗВОР СРЕДСТАВА
Скупштина општине Мркоњић Град
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Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2017. години
Укупна средства за реализацију Програма износе 400.000,00 КМ, а биће распоређена на
сљедећи начин:
Компонента 1. Подршка развоју МСП и предузетништва........................ 303.000,00КМ,
Компонента 2. Подршка развоју пољопривреде.......................................... 97.000,00КМ.
План утрошка средстава није коначан и могућа је прерасподјела средстава из једне
компоненте у другу, из једне мјере у другу, као и између активности унутар мјера, у складу
са потребама потенцијалних корисника које они буду исказивали.
Одлуку о прерасподјели средстава доноси Комисија СО-е, задужена за имплементацију
Програма, а на основу исказаног интересовања подносиоца захтјева.
Извори средстава за реализацију Програма су средства буџета општине Мркоњић Град за
2017. годину, односно Програм кориштења средстава од накнаде за кориштење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије у 2017. години.

3) МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
3.1.

Подршка развоју МСП и предузетништва

Укупно планирана средства за подршку развоју малих и средњих предузећа и
предузетништва износе 303.000,00 КМ, а распоређена су на сљедећи начин:
 Микро-кредитирање МСП и предузетништва ……………………… 100.000,00КМ,
 Суфинансирање активности МСП и предузетништва…….……….. 203.000,00КМ.

3.1.1. Микро-кредитирање МСП и предузетништва
- Уводне напомене
Укупна депозитна средства за кредитирање активности малих и средњих предузећа износе
100.000,00КМ.
Циљ кредитне подршке МСП и предузетништву са подручја општине Мркоњић Град је
ублажавање негативних посљедица повећања каматних стопа кредитних линија пословних
банака, као и побољшање доступности кредитних средстава истима, кроз обезбјеђење
депозита за сваки одобрени кредит.
- Кредитни услови
Минималан износ кредитних средстава по једном пословном субјекту износи 10.000КМ, а
максималан 50.000КМ. Период отплате је до 48 мјесеци са урачунатим „grace“ периодом до
6 мјесеци.
- Општи услови за додјелу кредитних средстава
Скупштина општине Мркоњић Град
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Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2017. години
Потенцијални корисници који могу аплицирати за ова средства морају да испуњавају
сљедеће опште услове:
1. да потенцијални корисник кредитних средстава своју пословну дјелатност обавља на
подручју општине Мркоњић Град;
2. да за планирану инвестицију, уколико прелази износ траженог кредитног задужења,
има заокружену финансијску конструкцију, односно да докаже да из властитих или
других извора заједно са одобреним кредитним средствима може у потпуности да
реализује ту инвестицију;
3. да потенцијални корисник, уколико се ради о правном субјекту или физичком лицу
регистрованом код надлежног општинског органа за обављање самосталне
дјелатности прихвата обавезу да до износа 25.000,00 КМ одобреног кредита запосли
једно незапослено лице, а преко овог износа па до максималног износа кредита још
једно незапослено лице.
4. да је потенцијални корисник у протеклом периоду, као корисник кредита из
општинских подстицајних програма, исте користио у складу са програмима и исте
уредно отплатио или их уредно отплаћује, с тим да износ преостале главнице није
већи од 25% од укупно одобреног кредита из општинских подстицајних програма из
предходних година.
Кредитна средства неће бити одобравана за:
1. МСП и предузетнике за које се установи да су одобрена средства из подстицајних
програма из претходног периода утрошили у друге сврхе или су на други начин
кршили обавезе према даваоцу средстава – општини Мркоњић Град;
2. МСП и предузетнике који имају неријешене доспјеле обавезе према Општини у
претходном периоду по било ком основу;
3. МСП и предузетнике који планирају кредитна средства утрошити на подручју
других општина;
4. МСП и предузетнике код којих се установи да имају намјеру да одобрена кредитна
средства утроше у «друге» намјене;
- Намјена кориштења средстава
Одобрена кредитна средства могу бити утрошена у сљедеће намјене:
1. Реконструкција, изградња и адаптација пословних објеката;
2. Куповина машина, опреме и других средстава за рад;
3. Набавка обртних средстава (максимално 50% од укупно одобрених кредитних
средстава).
Сва остала међусобна права и обавезе, давалац и корисник средстава регулисаће
појединачним уговором о коришћењу ових подстицајних средстава.

3.1.2. Суфинансирање активности МСП и предузетника
За ове намјене предвиђена су средства у укупном износу од 203.000,00 КМ, а биће утрошена
за суфинансирање активности МСП и предузетништва кроз додјелу грантова.
- Расподјела средстава
Ова компонента Програма биће спроведена кроз сљедеће пројекте:
- Подршка пројектима запошљавања незапослених лицa...................120.000,00КМ,
- Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица .......... 10.000,00КМ,
- Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС... 48.000,00КМ,
- Подршка пословним субјектима за реструктуирање
производних капацитета........................................................................... 25.000,00КМ.
Подршка пројектима запошљавања незапослених лица
Скупштина општине Мркоњић Град
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Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2017. години
Овим пројектом планирана је директна подршка послодавцима за запошљавање
незапослених лица са подручја општине Мркоњић Град.
За ове намјене планирана су средства у укупном износу од 120.000,00КМ, а распоређена су
на сљедећи начин:
- Обавезе за кориснике из 2014.године....…...……............................... 20.000,00КМ,
- За нове пројекте запошљавања незапослених лица........................ 100.000,00КМ,
1. Пословни субјекти из области коже, текстила и обуће................. 50.000,00КМ,
2. Пословни субјекти из области финалне обраде дрвета ................ 50.000,00КМ.
Износ подстицајних средстава по једном запосленом раднику је 2.500КМ и предвиђена су за
запошљавање минимално 30, а максимално 40 радника по привредном субјекту.
Услови које морају испуњавати пословни субјекти:
- обављају пословну дјелатност на подручју општине Мркоњић Град,
- запошљавају незапослена лица са подручја општине Мркоњић Град, а која се налазе
најмање 30 дана пријављени на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске,
- у наредних 36 мјесеци не смањују укупан број запослених радника, односно број радника
прије подношења захтјева за додјелу средстава увећан за број ново-примљених радника.
- пословни субјекти који су у претходном периоду користили подстицајна средства за
запошљавање радника, а нису смањивали број радника након реализације претходног
уговора,
- имају измирене обавезе према пореској управи и Општини Мркоњић Град.
Сва остала међусобна права и обавезе, давалац и корисник средстава регулисаће
појединачним уговором о коришћењу ових подстицајних средстава
Начин реализације подстицаја запошљавања
Пословним субјектима одобрена подстицајна средства ће бити реализована на начин да ће
износ од 50% од укупно одобрених средстава бити реализован након потписивања уговора о
кориштењу средстава и достављања доказа о запошљавању радника, а преостали износ
одобрених средстава након 12 мјесеци.
Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица
Овим видом подстицаја планира се директна подршка пројектима самозапошљавања
незапослених лица, а која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро
Мркоњић Град. За ове намјене планирано је 10.000,00КМ .
Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС
Овим пројектом планирана је директна подршка послодавцима за запошљавање приправника
са завршеном ВСС, са подручја општине Мркоњић Град.
За ове намјене планирана су средства у укупном износу од 48.000,00КМ и то за:
- Обавезе за кориснике подстицајних средстава у 2016. години..... 48.000,00КМ.
Подршка пословним субјектима за реструктуирање производних капацитета
Право на овај вид подстицаја имају привредни субјекти из области финалне обраде дрвета, а
који су због ванредних околности доведени у немогућност даљег обављања дјелатности.
Средства ће се додјељивати за очување постојећих радних мијеста, односно да би се избјегле
евентуалне посљедице отпуштања радника до поновног успостављања и покретања
производње. Износ по запосленом раднику, износиће 2.500,00КМ, а максимално
40.000,00КМ по привредном субјекту.
Услови:
Скупштина општине Мркоњић Град
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Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2017. години
1. Да се дјелатност обавља на подручју општине Мркоњић Град,
2. Доказ о настанку ванредних околности,
3. Доказ о броју запослених закључно са 31.12.2016. године.
Начин реализације подстицаја биће дефинисан Уговором о реструктуирању производних
капацитета.

3.2. Подршка развоју пољопривреде
За ове намјене планирана су средства у укупном износу од 97.000,00КМ.
Подршка унапређењу пољопривредне производње и стварању нових вриједности у
пољопривреди биће остварена кроз сљедеће пројекте:
- Суфинансирање активности пољопривредних произвођача............ 72.000,00КМ.
- Подршка успостављању и активностима пољопривредне задруге.. 25.000,00КМ.

3.2.1. Суфинансирање активности пољопривредних произвођача
За реализацију ове компоненте Програма обезбијеђена су буџетска средства у износу од
72.000,00 КМ.
Програмом подршке пољопривреди намјерава се остварити генерални циљ који се односи на
развој пољопривредне производње, односно директна подршка пројектима који ће дати
допринос повећању физичког обима производње, интензивирању и унапређењу
пољопривредне производње, а које нису никако или нису довољно обухваћене подстицајним
средствима других нивоа власти.
- Расподјела средстава
Ова компонента Програма биће спроведена кроз сљедеће пројекте:
1. Премија за произведену малину.................................................................
5 .000,00КМ,
2. Подршка за младе брачне парове, вишечлане породице и
комерцијална газдинства............................................................................ 24.000,00КМ,
3. Самозапошљавање у пољопривреди.......................................................... 33.000,00КМ,
4. Подстицаји за пчеларство............................................................................ 10.000,00КМ,
Премија за произведену малину
Право на премију за произведену малину имају произвођачи (физичка лица) који у текућој
години остваре продају, ако је производња остварена на површинама регистрованим као
обрадиве и које су пријављене као начин кориштења пољопривредног земљишта у Регистру
пољопривредних газдинстава. Висина премије износи 0,40КМ/1kg.
Услови:
1. Површина под малинама се налази на подручју општине М ркоњић Град,
2. Остварена производња на минимим 0,1hа малињака,
3. Остварена продаја од минимум 500кg, а максимим 1500кg/0,1ha,
Потребни документи:
1. Потврда о регистрацији земљишта (АПИФ),
2. Откупни блокови на основу којих је извршен откуп, рачуни,
3. Уговори са овлаштеним откупљивачем малина, са подручја општине Мркоњић Град,
за текућу годину о организованом откупу малине.
4. Потврда о измиреним обавезама према пореској управи и Општини Мркоњић Град.
Подршка за младе брачне парове, вишечлане породице и комерцијална газдинства
Скупштина општине Мркоњић Град
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Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2017. години
Средства за реализацију овог пројекта износе 24.000,00КМ и планирана су за рефундацију
трошкова активности у висини од 40%, а максимално 2.500,00КМ по газдинству.
Право на подстицајна средства имају:
1. Млади брачни парови на селу,
2. Вишечлане породице,
3. Комерцијална газдинства.
Потребни услови:
1. Млади брачни парови:
 Максимална старост до 35 година (један од супружника),
 Мјесто пребивалишта на селу (најмање 6 мјесеци прије подношења захтјева),
 Регистровано пољопривредно газдинство (комерцијално или некомерцијално),
 Измирене све обавезе према пореској управи и Општини Мркоњић Град
2. Вишечлане породице:
 Да имају четворо или више дјеце,
 Мјесто пребивалишта на селу,
 Регистровано пољопривредно газдинство (комерцијално или некомерцијално),
 Измирене све обавезе према пореској управи и Општини Мркоњић Град.
3. Комерцијална газдинства:
 Комерцијално газдинство регистровано најмање 1 годину прије подношења
захтјева,
 Измирене све обавезе према пореској управи и Општини Мркоњић Град.
Намјена кориштења средстава:
1. Набавка нове опреме и пољопривредне механизације
2. Набавка:
 Музних крава и јуница,
 Оваца (најмање 5)
 Коза (најмање 5)
 Крмача и назимица.
3. Набавка грађевинског материјала:
 Изградња, обнова и адаптација пољопривредних објеката.
Потребни документи:
1. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства,
2. Потврда о пребивалишту,
3. Копија личне карте,
4. Потврда о измиреним обавезама,
5. Фискални рачуни, купопродајни уговори (доказ о реализованим активностима и
утрошеним средствима), у текућој години.
Остали услови и начин реализације активности биће прецизирани Уговором о подстицајима.
Самозапошљавање у пољопривреди
Скупштина општине Мркоњић Град
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Овим видом подстицаја планира се директна подршка пројектима самозапошљавања
незапослених лица, а која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро
Мркоњић Град. За ове намјене планирано је 33.000,00КМ, на сљедећи начин:
- Обавезе за кориснике подстицајних средстава у 2016. години..... 22.500,00 КМ,
- За нове пројекте самозапошљавања у пољопривреди
у 2017. години......................................................................................... 10.500,00КМ.
Право на кориштење ових средстава имају лица која испуњавају сљедеће услове:
- имају пребивалиште на подручју општине Мркоњић Град,
- налазе се на евиденцији Завода за запошљавање РС,
- имају измирене обавезе према Општини Мркоњић Град.
Корисници ових подстицајних средстава имају сљедеће обавезе:
- да код надлежног органа изврше регистрацију комерцијалног пољопривредног
газдинства,
- да дјелатност обављају најмање 24 мјесеца,
- да у складу са Законом, редовно извршавају све предвиђене обавезе.
Сва међусобна права и обавезе даваоца и корисника средстава биће регулисани посебним
уговорима.
Износ подстицајних средстава по једном програму самозапошљавања је 3.000,00КМ.
Подстицаји за пчеларство
Право на подстицај у производњи меда моћи ће остварити индивидуални и регистровани
пољопривредни произвођачи са подручја општине Мркоњић Град.
Укупан износ подстицајних средстава је 10.000,00КМ и распоредиће се по критеријумима
који ће се дефинисати „Правилником“ донесеним од стране Удружења пчелара „Матичњак“
Мркоњић Град, уз сагласност Начелника општине Мркоњић Град. „Правилником“ ће се
између осталог дефинисати, критеријуми, неопходни услови, потребна документација и
остало што је потребно да би се остварио подстицај. Предложени списак корисника са
износима средстава доставиће се Агенцији за привредни развој, на основу којег ће се вршити
исплаћивање подстицајних средстава на текући рачун корисника.

3.2.2. Подршка активностима пољопривредне задруге
За ове намјене планирано је 25.000,00КМ.
Пољопривредне задруге, као најбољи облик интересног организовања пољопривредника,
треба да преузму значајнију улогу у развоју пољопривредне дјелатности на подручју
општине Мркоњић Град. Подстицањем, покретањем и унапређењем пољопривредне
производње, кроз јачање капацитета пољопривредних задруга, жели се постићи циљ
повећења конкурентности домаћих пољопривредника на тржишту. Са тренутном просјечном
величином газдинства на подручју општине Мркоњић Град то је тешко оствариво.
Овим Програмом подржаће се активности пољопривредне задруге „Пољо МГ“, односно
њени фиксни и варијабилни трошкови у текућој години.
Потребна документација:
1. Захтјев за подршку на основу Јавног позива,
2. Рјешење о регистрацији,
3. Достављање плана/програма активности,
Набавку опреме и потребних средстава за рад вршиће Општина, односно Агенција за
привредни развој, а у складу са Законом о Јавним набавкама БиХ.
4) НОСИОЦИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА И
Скупштина општине Мркоњић Град
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НАЧИН ОДОБРАВАЊА СРЕДСТАВА
4.1. Носиоци имплементације Програма
Носиоци имплементације Програма су Комисијe СО-е за имплементацију Програма,
Одјељење за привреду и финансије и Агенција за привредни развој Општине Мркоњић Град.
Оцјену и избор захтјева врше Комисије које формира СО-е Мркоњић Град, а које броје по 5
чланова, и то:
- 2 члана из реда одборника СО-е Мркоњић Град,
- 1 члан - представника Административне службе општине Мркоњић Град,
- 1 члан - представник Агенције,
- 1 члан - представник удружења привредника, односно пољопривредних произвођача.
4.2. Начин имплементације Програма
Имплементатори Програма, дужни су да исти имплементирају савјесно, ефикасно и без
одуговлачења и беспотребних процедура.
Програм ће се реализовати у складу са следећом процедуром:
- објављивање јавног позива,
- подношење захтјева у Агенцији за привредни развој,
- пријем и евидентирање захтијева,
- доношење одлуке о захтјеву од стране Комисије за имплементацију Програма,
- потписивање Уговора о додјели средстава o правима и обавезама између даваоцa
средстава и корисникa средстава,
- реализација средстава од стране Агенције, односно општине Мркоњић Град;
- мониторинг и извјештавање од стране учесника у имплементацији Програма.
Након пријема и комплетирања захтјева за одобравање кредитног депозита или гранта
имплементатори Програма су дужни да у року до 7 дана организују радну сједницу
Комисије, а иста је дужна да донесе одлуку о прихватљивости или неприхватљивости
захтјева, односно о одлагању истог у циљу допуне документације или прибављања додатних
информација.
Након тога, у року од три дана подносиоци захтјева биће обавијештени о одлуци Комисије,
а Одјељење за привреду и финансије општине Мркоњић Град након стицања услова за
исплату кредитног депозита, односно гранта, ће извршити исплату истих.

5) ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику“
општине Мркоњић Град.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МРКОЊИЋ ГРАД
Број: 02-________/17
Дана, ________2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Скупштина општине Мркоњић Град
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РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА
Општина Мркоњић Град има намјеру да обезбијеђењем кредитних средстава, као и
додјелом бесповратних средстава за пројекте који ће допринијети унапређењу укупне
пословне климе, стимулише и подстакне општи амбијент за привредни развој, односно
развој МСП, предузетништва и пољопривреде, односно нова запошљавања и стицање нове
вриједности.
Програмом су дефинисани услови и начини за остваривање права по основу њега, као и
права и обавезе које проистичу из њега, чине га:
- Подршка развоју МСП и предузетништва,
- Подршка развоју пољопривреде,

ПРАВНИ ОСНОВ
Планиране активности и зацртани циљеви дефинисани у Програму за подстицај привредног
развоја општине Мркоњић Град у 2017. години, базирани су на Закону о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени гласник
РС“ број: 52/14 и 15/16), Закону о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник
РС“ број:50/13 и 56/13), Закону о пољопривреди („Службени гласник РС“ број: 70/06, 20/07,
86/07 и 71/09) и другим прописима који регулишу ове области.
Члан 10. Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије је регулисао начин утрошка средстава прикупљених по овом основу.
Чланом 14. Закона о развоју малих и средњих предузећа дефинисане су различите
подстицајне мјере које су на располагању институцијама, па тако и локалним заједницама,
чији је задатак подршка развоју предузетништва.
Члан 22. Закона о пољопривреди је дефинисао да јединице локалне самоуправе у области
пољопривреде, поред подстицајних мјера од стране надлежног министарства,
могу
прописати и проводити додатне мјере структурне политике за своја подручја.
С обзиром на значај подстицајних активности дефинисаних у Програму, зацртане циљеве и
жељене резултате, предлажемо Скупштини општине Мркоњић Град да исти усвоји.

Скупштина општине Мркоњић Град
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