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На основу члана 10. став 2. Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије („Сл.гласник РС“ број: 85/03), члана 6. Закона о подстицању
развоја малих и средњих предузећа - пречишћени текст („Сл. гласник РС“ 23/09), члана 22.
Закон о пољопривреди („Службени гласник РС“ број: 70/06, 20/07 и 86/07), члана 2. Закона о
занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник РС“број: 117/11) и члана 40.
Статута општине Мркоњић Град („Сл. гласник општине Мркоњић Град“ број: 5/14),
Скупштина Oпштине Мркоњић Град нa 25. сједници, одржаној дана,26.03.2015. године
донијела је

ПРОГРАМ
за подстицај привредног развоја  општине Мркоњић Град

у  2015. години

У В О Д

На 24. сједници, одржаној 20.02.2015. године, Скупштина општине Мркоњић Град донијела
је Програм кориштења средстава са РПН – кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије у 2015. години.
Тим Програмом дефинисана су средства предвиђена за подстицај привредног развоја
општине Мркоњић Град у 2015. години.
Укупно планирана средства за провођење активности из Програма за подстицај износе
500.000,00КМ.

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 пољопривредни
произвођачи са подручја општине Мркоњић Град.
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2) КОМПОНЕНТЕ ПРОГРАМА И ИЗВОР СРЕДСТАВА

Укупна средства за реализацију Програма износе 500.000,00 КМ, а биће распоређена на
сљедећи начин:
Компонента 1. Подршка развоју МСП и предузетништва......................... 320.000,00КМ,
Компонента  2. Подршка развоју пољопривреде........................................... 180.000,00КМ.

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
2015. годину, односно Програм кориштења средства од накнаде за кориштење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије у 2015. 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 320.000,00КМ, а распоређена су на сљедећи начин:

 Микро-кредитирање МСП и предузетништва ……………………… 120.000,00КМ,
 Суфинансирање активности МСП и предузетништва…….………..   200.000,00КМ.

3.1.1. Микро-кредитирање МСП и предузетништва

- Уводне напомене
Укупна депозитна средства за кредитирање активности малих и средњих предузећа износе
120.000,00КМ.
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.
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- Општи услови за додјелу кредитних средстава
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 15.000 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 из области угоститељства;
2. 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;

3. МСП и  предузетнике који  имају неријешене доспјеле обавезе према Општини у
претходном периоду по било ком основу;

4. МСП и предузетнике који планирају кредитна средства утрошити на подручју
других општина;

5. 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.
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3.1.2. Суфинансирање активности МСП и предузетника

- Уводне напомене
За ове намјене предвиђена су средства у укупном износу од 200.000,00КМ, 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................... 107.000,00КМ,
- Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица ........... 27.000,00КМ,
- Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС....   47.000,00КМ,
- Подршка пројектима развоју дрвопрераде............................................    19.000,00КМ,

Подршка пројектима запошљавања незапослених лица
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  107.000,00КМ, а распоређена су
на сљедећи начин:

- Обавезе за кориснике из 2011., 2012. и 2014.године....…...……..... 107.000,00КМ,

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 27.000,00КМ, на сљедећи начин:

- Обавезе за кориснике подстицајних средстава у 2014. години.....   18.000,00КМ,
- За нове пројекте самозапошљавања незапослених лица

у 2015. години........................................................................................ 9.000,00КМ.

Износ подстицајних средстава по једном програму самозапошљавања је 5.000 КМ.
Право на кориштење ових средстава имају лица која испуњавају сљедеће услове:
- имају пребивалиште на подручју општине Мркоњић Град (најмање годину дана од дана

подношења захтјева),
- налазе се на евиденцији Завода за запошљавање РС,
- доставе прихватљив пословни план за планирану пословну дјелатност.

Корисници ових подстицајних средстава имају сљедеће обавезе:
- да код надлежног органа изврше регистрацију пословне дјелатности за коју им су

одобрена подстицајна средства,
- да регистровану пословну дјелатност обављају најмање 24 мјесеца,
- да у складу са законом, редовно извршавају све предвиђене обавезе,
- да пословну дјелатност обављају на подручју општине Мркоњић Град.
Сва међусобна права и обавезе даваоца и корисника средстава биће регулисани посебним
уговорима.

Средства неће бити одобрава за покретање дјелатности из области трговине и угоститељства.
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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  47.000,00КМ, а распоређена су на
сљедећи начин:
- Обавезе за кориснике из 2014. године...................................................    47.000,00КМ

Подршка развоју дрвопрераде
Право на суфинансирање имају сви пословни субјекти који дјелатност обављају на подручју
општине Мркоњић Град из сектора дрвопрераде (прерада дрвета и производи од дрвета,
производња намјештаја и грађевинске столарије од дрвета).
За ове намјене планирана су средства у укупном износу од  19.000,00КМ и распоређена
су на сљедећи начин:
а) Суфинансирање припреме и сертификације код дрвопрерађивача....................    5.000,00КМ
б) Побољшање конкурентности дрвопрерађивачке индустрије.............................   14.000,00КМ

Суфинансирање припреме и сертификације код дрвопрерађивача
Намјена кориштења средстава:

1. Припрема увођења стандарда,
2. Сертификовање стандарда.

Општи услови за додјелу средстава:
- да се пословна дјелатност обавља на подручју општине Мркоњић Град,
- да у посљедна три обрачунска периода имају позитиван пословни резултат,
- да је привредни субјекат у протеклом периоду, као корисник кредита из општинских

подстицајних програма, исте користио у складу са програмима и исте уредно отплатио
или их уредно отплаћује.

Потребна документација:
- пријава за кориштење средстава,
- рјешење и регистрацији привредног субјекта,
- пореско увјерење о измиреним обавезама,
- уговор са даваоцем консултантске/сертификационе услуге,
- доказ о извршеној уплати консултантске/сертификационе услуге,
- потврда о извршеној припреми и сертификацији.

За ове намјене предвиђено је суфинансирање у износу од 25% од укупних трошкова, а
максимално 1.000,00КМ за обе активности.
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Побољшање конкурентности дрвопрерађивачке индустрије
Општина Мркоњић Град посједује значајне природне ресурсе за развој дрвопрераде. Од
укупне површине 44,1% или 29.161ha чине шуме, што је окаректерисано као „снага“ наше
општине. Међутим, тренутно стање дрвопрераде карактерише низак степен финализације
произвдње, дакле неадекватно искориштење природних ресурса и остваривање нижих
прихода.
Циљ пројекта „Побољшање конкурентности дрвопрерађивачке индустрије“ је боље
искориштење ресурса и повећање конкурентности локалне привреде, а путем повећања
степена финализације и вриједности извоза и добити у сектору дрвопрераде.
Активности пројекта:
- Процјена конкурентности дрвопрерађивачког сектора (у односу на остале привредне

секторе у општини Мркоњић Град),
- Анализа конкурентности појединачних дрвопрерађивачких фирми (укључујући приказ

инсталисаних капацитета, преглед протока дрвног сортимента-улаз/излаз),
- Идентификација дрвопрерађивача који имају потенцијал за виши степен обраде дрвета,
- Дубинска анализа одабраних предузећа са препорукама за побољшање у циљу постизања

вишег степена обраде дрвета,
- Припрема и имплементација подстицајних мјера за повећање степена финализације у

дрвопреради (посебно у почетној фази развоја капацитета за виши степен обраде дрвета),
- Израда каталога предузећа за промоцију према потенцијалним купцима и повезивање

дрвопрерађивача са потенцијалним купцима.
- Подршка у почетној фази са купцем.

3.2. Подршка развоју пољопривреде
За ове намјене планирана су средства у укупном износу од 180.000,00КМ.
Подршка унапређењу пољопривредне производње и стварању нових вриједности у
пољопривреди биће остварена кроз сљедећи пројекат:

- Микрокредитирање пољопривредне производње...............................     80.000,00КМ,
- Суфинансирање активности пољопривредних произвођача...........    100.000,00КМ.

3.2.1. Микрокредитирање пољопривредне произвпдње
Износ средстава за ове намјене је  80.000,00 КМ.
Циљ кредитне подршке пољопривредним произвођачима општине Мркоњић Град је
ублажавање негативних посљедица повећања каматних стопа кредитних линија пословних
банака, као и побољшање доступности кредитних средстава пољопривредним
произвођачима.
Овај циљ ће се постићи кроз активну сарадњу општине Мркоњић Град и пословних банака, а
обезбјеђењем депозита за сваки одобрени кредит.

- Услови кредитирања
Износ сваког појединачног кредита је од 5.000 КМ до 15.000КМ, период отплате до 48
мјесеци уз grace период до 6 мјесеци.
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- Корисници средстава
Корисници средстава су пољопривредни произвођачи са подручја општине Мркоњић Град из
сљедеће три категорије:

1. индивидуални пољопривредни произвођачи,
2. регистровани пољопривредни произвођачи,
3. пољопривредне задруге,
4. пољопривредна удружења.

- Право на кориштење кредитних средстава
Право на кориштење кредитних средстава по основу Програма имају пољопривредни
произвођачи из претходне ставке који:
- имају пребивалиште на подручју општине Мркоњић Град, (најмање 6 мјесеци прије

објављивања јавног позива)
- пољопривредну дјелатност обављају на подручју општине Мркоњић Град,
- су у протеклом периоду, као корисници кредита из општинских подстицајних програма,

исте користили у складу са програмима и исте уредно отплатили или их уредно
отплаћују, стим да износ преостале главнице није већи од 25% од укупно одобреног
кредита из општинских подстицајних програма из претходних година.

- Намјена  коришћења средстава
Средства намијењена за кредитирање пољопривредне производње биће утрошена у сљедеће
сврхе:

1. Набавка основног стада,
2. Набавка опреме,
3. Изградња нових и реконструкција постојећих пољопривредних објеката,
4. Набавка пољопривредне механизације,

3.2.2. Суфинансирање активности пољопривредних произвођача
За реализацију ове компоненте Програма обезбијеђена су буџетска средства у износу од
100.000,00КМ.
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. Подизање малињака......................................................................................    20.000,00КМ,
2. Формирање фарми......................................................................................... 60.000,00КМ,
3. Самозапошљавање у пољопривреди...........................................................    15.000,00КМ,
4. Подстицаји за пчеларство.............................................................................      5.000,00КМ

Подизање малињака
На овај вид подстицаја могу да конкуришу индивидуални пољопривредни произвођачи
уписани у регистар пољопривредних газдинстава (АПИФ) и регистровани пољопривредни
произвођачи.
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Услови кориштења подстицајних средстава:
Минимална површина под зaсадом износи 0,1-0,3ha са одговарајућим бројем садница по
хектару.

Протребни документи:
1. Потврда о пребивалишту, (најмање 6 мјесеци на подручју општине Мркоњић Град),
2. Потврда о упису у регистар пољопривредног газдинства,
3. Копија катастарског плана,
4. Уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп или

овјерену изјаву уколико је пољопривредно земљиште уступљено без накнаде

Формирање фарми
Подстицај се односи на додјелу средстава пољопривредним произвођачима који у текућој
години заснују пољопривредну производњу куповином основног стада.
Циљ пројекта је повећање сточног фонда на подручју општине Мркоњић Град, те да се
повећањем обима и квалитета производа, улагањем у техничко-технолошку опрему,
финализацији сировине утиче на повећање конкурентности пољопривредних произвођача на
тржишту, а самим тим и на повећање прихода пољопривредних газдинстава.

Услови кориштења подстицаја:
a) Набавка најмање 5 крава или стеоних јуница,
б) Набавка најмање 50 оваца,
в) Набавка најмање 50 коза,
г) Набавка најмање 10 крмача или супрасних назимица,
ђ) Набавка најмање 700 кока носилица,
е) Организована набавка крава.

Потребни документи:
- Потврда о пребивалишту,
- Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава (Комерцијално газдинство),
- Рачуни и Уговори о куповини основног стада,
- Копије пасоша купљених грла,
- Доказ о обиљежавању животиња (идентификациони бројеви),
- Пословни план.

Висина подстицајних средстава за услове под а), б), в), г), д) и ђ) износи 20% укупних
трошкова набавке основног стада, а максимално 3.000,00КМ.
Висина подстицајних средстава за услове под е) износи 10% од вриједности једне краве, а
максимално 20.000КМ од укупних трошкова.

Самозапошљавање у пољопривреди
Циљ пројекта „Самозапошљавање у пољопривреди“ је подстицање самозапошљавања циљне
групе незапослених лица у пољопривреди ради подршке пољопривреди и руралном развоју
општине Мркоњић Град.
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Самозапошљавање у пољопривреди подразумјева регистрацију комерцијалног
пољопривредног газдинства и самозапошљавање назапослених лица на властитом
газдинству.

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,
- Доставе прихватљив пословни план за планирану  дјелатност,
- Да посједују основно стадо.

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 5.000,00КМ и распоредиће се по сљедећем
критеријуму:

1. Произвођачи меда који посједују од 10-49 пчелињих друштава оствариће подстицај од
8КМ по друштву,

2. Произвођачи меда који посједују 50 и више пчелињих друштава оствариће подстицај
од 4КМ по друштву.

Потребна документација:
1. Потврда о пребивалишту,
2. Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
3. Потврда о чланству у удружењу пчелара „Матичњак“ Мркоњић Град,
4. Рјешење о упису у Евиденцију пчелара и пчелињака у РС,
5. Изјава о броју пчелињих друштава.
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4) НОСИОЦИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА И
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: 02-022-34/15
Дана, 26.03.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Миленко Милекић
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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 2015. години, базирани су на Закону о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени гласник
РС“ број: 85/03  и  75/10), Закону о подстицању развоја малих и средњих предузећа
(„Службени гласник РС“ број 23/09), Закон о пољопривреди („Службени гласник РС“ број:
70/06, 20/07 и 86/07) 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 6. Закона о подстицању развоја 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.


