
 

 

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 2019. години 
 
 

Програм за подстицај развоја МСП и предузетника у 2019. години 

За подстицај развоја МСП и предузетника обезбјеђене су сљедеће подстицајне линије: 

 

1. Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица 

Износ подстицајних средства по једном програму самозапошљавања је 5.000,00КМ. 
 

Право на кориштење 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- Биро Мркоњић Град, 

- Имају измирене обавезе према Пореској управи и Општини Мркоњић Град. 
 

Потребна документација 

- Копију личне карте, 

- Потврда о пребивалишту, 

- Копију дипломе о стручној спреми, 

- Потврду издату од стране Завода за запошљавање РС да се незапослено лице налази на 

евиденцији Завода, 

- Пословни план за планирану пословну дјелатност. 
 

Средства неће бити одобрена 

- за покретање дјелатности из области трговине и угоститељства 

- лицима који су корисници средстава по истој основи из других фондова. 
 

2. Подршка МСП и предузетништву за изградњу пословних објеката 

Средства ће се рефундирати за улагање у изградњу новог објекта  (темељ и груба 

конструкција) у износу од 20% укупних трошкова, а максимално 15.000,00КМ, по 

привредном субјекту који се бави производном дјелатношћу. 
 

Критеријуми/ предности за одобравање средстава 

- Висина уложених средстава 

- Инвестирање у кругу пословне зоне „Подбрдо“. 
 

Потребна документација 

- Рјешење о регистрацији, 

- Грађевинска дозвола, 

- План инвестиције, 

- Извјештај о реализацији инвестиције са доказима о извршеним плаћањима (Уговор са 

добављачима, фактуре, фисклани рачуни, банковни изводи итд.), 

- Потврда о измиреним обавезама према пореској управи и Општини Мркоњић Град 
 

Средства неће бити одобрена 

- МСП и предузетницима за које се установи да су одобена средства из ранијих 

подстицајних линија утрошили у друге сврхе  

- МСП и предузетницима који су кршили обавезе према Општини Мркоњић Град. 
 

3. Начин остваривања права 

Захтјев за подстицајна средства се подноси у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић 

Град, улица Светог Саве (Културни центар).  

Рок за подношење захтјева: 

- тачка 1.  Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица до 01.07.2019. године, 

- тачка 2. Подршка МСП и предузетницима за изградњу пословних објеката до 31.10.2019. 

године, до утрошка планираних средстава за наведене пројекте. 

Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на 

телефон број: 050/214-257. 

 

Број: 18-7/19                                                                                                                 ДИРЕКТОР 

Дана, 03.06.2019. године                                                                                         Горан Тодоровић        



                                                                                                                                                                              

 

 

 


