
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 2017. години 
 
Подршка развоју пољопривреде у 2017. години 
За подстицај развоја пољопривреде обезбјеђене су сљедеће подстицајне линије: 
 

1. Подршка за младе брачне парове, вишечлане породице и комерцијална газдинства 
Средства су планирана за рефундацију трошкова активности у висини од 40%, а максимално 
2.500,00КМ по газдинству. 
Право на подстицај средстава имају: 
 

- Млади брачни парови 
- Максимална старост до 35 година ( једног од супружника), 
- Мјесто пребивалишта на селу ( најмање 6 мјесеци прије подношења захтјева), 
- Регистровано пољопривредно газдинство (комерцијално или некомерцијално). 

 
- Вишечлане породице 
- Да имају четворо или више дјеце, 
- Мјесто пребивалишта на селу, 
- Регистровано пољопривредно газдинство (комерцијално или некомерцијално). 

 
- Комерцијална газдинства 
- Комерцијално газдинство мора бити регистровано најмање једну годину прије подношења 

захтјева. 
 
Општи услов кориштења средстава је: 

- Измирене све обавезе према пореској управи и Општини Мркоњић Град. 
 

Намјена кориштења  

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 и адаптација пољопривредних објеката). 

Потребна документација 

- Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства, 
- Потврда о пребивалишту, 
- Копија личне карте, 
- Копија личне карте супружника који је млађи од 35 година, 
- Родни листови дјеце, 
- Потврда о измиреним обавезама, 
- Фактура са фискалним рачуном, купопродајни уговори ( доказ о реализованим активностима 

и утрошеним средствима) у текућој години. 
 
 



2. Самозапошљавање у пољопривреди 

Износ подстицајних средства по једном програму самозапошљавања је 3.000,00КМ. 

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 пореској управи и Општини Мркоњић Град. 

Корисници 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. 

 
3. Начин остваривања права 

Захтјев за подстицајна средства се подносе у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, 
улица Светог Саве (Културни центар), до потпуног утрошка планираних средстава, а најкасније до 
30. јуна 2017. године. 

Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције за привредни 
развој или на телефон број: 050 214 257. 
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