РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

У Козарској Дубици, maј 2017. године

1. УВОД
Општина Козарска Дубица у складу са својим стратешким опредјељењем
оријентисаним на развој привреде, посебно кроз развој њених сегмената
пољопривреде и предузетништва, сваке године из буџета издваја средства
намијењена за развој.
У току 2016. године средства су највећим дијелом кориштена у санацији
штета од елементарних непогода које су биле честе током прошле године
узимајући веома неповољне и нестабилне временске прилике у прошлој години.
Дио средстава је уложен у обнову пољопривредне механизације јер је то
значајан фактор за постизање веће продуктивности и приноса на
пољопривредним газдинствима.
Приликом израде Програма кориштене су анализе стања пољопривредне
производње које је сачинио Одсјек за пољопривреду, при чему су узети у обзир
сви квантитативни показатељи који утичу на пољопривреду као привредну
дјелатност,те повратне информације које је Одсјек за пољопривреду добио у
директном контакту са са пољопривредним произвођачима.
Субвенције за запошљавање ће бити усмјерене на пројекте који имају за
циљ подстицање младих лица до 30 година у производним дјелатностима које
су извозно орјентисане, док ће преостали дио средстава бити намјењен
суфинансирању пројеката са циљем помоћи привредним субјектима који ће се
проводити на подручју општине Козарска Дубица,а у којима ће Општина
Козарска Дубица бити водећи или придружени партнер.

2. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општина Козарска Дубица кроз Програм кориштења средстава субвенција
за запошљавање и пољопривреду за 2017. годину жели да настави са конкретном
подршком локалним привредницима и пољопривредницима како би на лакши
начин дошли до потребних средстава за отпочињане нових пословних
активности или задржавање постојећих.
Такође се планира ублажити удар на пољопривредне произвођаче у
случајевима елементарних непогода, те субвенционисати премије осигурања код
воћара, будући да је тај сектор претрпио огромне губитке усљед временских
непогода у протеклим годинама.
3. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Овај програм ће се реализовати из Буџета Општине Козарска Дубица са
позиције 414-Фондови за развој- субвенције за запошљавање и субвенције за
пољопривреду у укупном износу од 145.000,00 КМ.
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4. НАМЈЕНА И УСЛОВИ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА
Расподјела средстава вршиће се кроз:
- Подршка извозно оријентисаним младим предузетницима (до 30 година)
са руралног подручја општине Козарска Дубица
- Суфинансирање пројеката који се проводе на подручју општине Козарска
Дубица са циљем повећања запослености и побољшања привредног
окружења,
- Подршка пластеничкој производњи,
- Субвенционисање премија осигурања за пољопривредне произвођаче за
2017.годину,
- Субвенционисање произвођача пшенице са подручја општине Козарска
Дубица,
- Субвенционисање крчења зараслог пољопривредног земљишта у
општинском или државном власништву и трошкове припреме блок
парцела,
- Субвенционисање пројеката удружења пољопривредних произвођача и
задруга са подручја општине Козарска Дубица,
- Подршка капиталним улагањима у воћарској производњи,
- Подршка организовању манифестација за унапређење и промоцију
пољопривредне производње,
- Организација семинара и сајмова у циљу едукације пољопривредних
произвођача
- Интервентне мјере.
4.1. ПОДРШКА ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИМ МЛАДИМ
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА(ДО 30 ГОДИНА) СА РУРАЛНОГ ПОДРУЧЈА
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
За ову намјену издваја се износ од 25.000,00 КМ.
У циљу оживљавања привредних активности у руралном подручју
општине Козарска Дубица, Општина Козарска Дубица ће суфинансирати
пројекте самосталних предузетника до 30 година који своје производе извозе у
државе ЕУ и региона.
Право на кориштење средстава за запошљавање имају:
Самостални предузетници до 30 година који привређују у руралном
подручју општине Козарска Дубица и који имају извозно оријентисану
производњу. Општина Козарска Дубица ће суфинансирати пројекте који имају за
циљ повећање извозне конкурентности кроз набавку опреме, увођење нових
производа и технологија, ново запошљавање и сл.
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Сектор који ће бити подржан је дрвопрерада са вишим степеном финализације
производа.Подршка није предвиђена за активности примарне прераде дрветапилане.
Послодавци који испуњавају горе наведене услове имају право на
бесповратна средства у износу суфинансирања које зависи од укупне
вриједности
пројекта
и
удјела
извоза
у
укупним
приходима
предузетника.Максимални износ суфинансирања је 50% од укупне пројектне
вриједности Позив је отворен цијелу годину.
Потребна документација:
Потенцијални корисници ових средстава, уз захтјев дужни су доставити:
1. рјешење о регистрацији (овјерена копија),
2. рјешење о регистрацији пореског обвезника-ЈИБ (овјерена копија),
3. овјерена задња рекапитулација од стране банке,
4. потврда о ликвидности издана од пословне банке,
5. Пројектни приједлог за који се тражи суфинансирање,
6. Подаци о оствареном извозу.
Поступак расподјеле подстицајних средстава:
1. Самостални предузетник подноси захтјев за суфинансирање пројекта
Одјељењу за привреду и пољопривреду Ошштине Козарска Дубица.
Уз захтјев доставља сву пратећу документацију наведену у Програму.
2. Након достављања захтјева, Комисија од 5 чланова коју ће именовати
Начелник општине ће провјерити испуњеност услова о чему ће сачинити
записник.
3. Износ који се додијељује зависи од укупне вриједности пројекта односно
инвестиције, уз максимални износ суфинансирања од 50% укупне
вриједности пројекта/инвестиције.
4. Прије исплате средстава Општина ће са корисницима који испуњавају
услове закључити уговор о регулисању међусобних права и обавеза.
5. Као инструмент обезбјеђења намјенског кориштења средстава, корисник
се обавезује Општини доставити једну бјанко потписану и овјерену
мјеницу.
6. Одјељење за привреду и пољопривреду ће пратити реализацију
суфинансираног пројекта и намјенско трошење додијењених средстава из
буџета Општине Козарска Дубица.
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4.2. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ПРОВОДЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА СА ЦИЉЕМ ПОВЕЋАЊА
ЗАПОСЛЕНОСТИ И ПОБОЉШАЊА ПРИВРЕДНОГ ОКРУЖЕЊА
Планирана средства за ову намјену износе 20.000,00 КМ.
Општина Козарска Дубица у току године аплицира на различите јавне
позиве за привлачење додатних средстава са циљем повећање запослености и
побољшања привредног окружења.
Ове јавне позиве расписују различити донатори, било домаћи или
међународни, са јасно дефинисаним условима за аплицирање и обавезама за
потенцијалне апликанте.
Један од кључних и елиминаторних услова је суфинансирање пројекта од
стране апликанта које је тражено у предвиђеном проценту у односу на укупну
вриједност пројекта.
Одвајање буџетских средстава у износу од 20.000,00 КМ у сврху
суфинансирања пројеката, даје могућност општини Козарска Дубица да
аплицира на јавне позиве и на тај начин обезбједи додатна средства за
финансирање активности у циљу повећања запослености и побољшања
привредног окружења.
4.3. ПОДРШКА ПЛАСТЕНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Планирана средства за ову намјену су 10.000,00 КМ.
Производња поврћа на подручју општине Козарска Дубица је заступљена на
изузетно малим површинама и углавном се одвија за личне потребе, а незнатан
дио се пласира као тржишни вишак.
2014. године је предузеће Биоплод кренуло са подизањем пластеника на
површини од 0,6 ха са тенденцијом даљег ширења у наредним годинама.С тим у
вези постоји могућност развоја ове производње с циљем повећања површина под
пластеницима и значајнијег остваривања дохотка у овој врсти производње.
Право на кориштење средстава из ове ставке имају:
Физичка лица која се баве пољоприврдном производњом и која у текућој години
изврше улагања за наведену намјену , имају право за подстицајна за изградњу
нових пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу корисне
површине од најмање 200 м2 по пластенику.
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Начин додјеле подстицаја:
Корисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе
Одјељењу за пољопривреду уз који прилажу следећу документацију:
-

Рачуне или предрачуне о набавци материјала, опреме или о извршеним
услугама као доказ о инвестираним средствима;
Висина подстицаја по овом основу не прелази 1.000 КМ по кориснику,
Захтјев за исплату подстицајних средстава подноси се најкасније до
01.12.2017.г. и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.
Комисија формирана од стране Начелника Општине ,а на основу
приложене документације и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност
услова за остваривање права на подстицајна средства и о томе сачињава
записник, те даје приједлог Начелнику за додјелу подстицаја.
4.4.СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

Планирана средства за ову намјену износе 10.000 КМ.
Субвенционишу се премије осигурања за ризике и предмете осигурања од
туча, пожара и удара грома и прољетног мраза за биљне усјеве, насаде и садни
материјал.
Премија осигурања субвенционира се у висини од 25% од уговорене
премије осигурања за 2017. годину, а највише до 500,00 КМ по осигураном
пољопривредном газдинству.
Право на кориштење средстава из ове ставке имају:
Критерији које морају испуњавати подносиоци
субвенционирање премије осигурања су сљедећи:

захтјева

за

1.
2.

да се ради о регистрованом пољопривредног газдинства,
да се мјесто осигуране пољопривредне производње налази на подручју
Општине Козарска Дубица,
3.
да је полиса осигурања закључена за текућу годину за ризике и предмете
осигурања који су предмет субвенције.
Право на субвенционирање премије осигурања може остварити само онај
подносиоц захтјева који је до дана подношења захтјева у цијелости уплатио
уговорену премију осигурања по полици осигурања закљученој за текућу
годину.
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Начин додјеле подстицаја:
Образац захтјева за субвенционирање премије осигурања за 2017. годину
се преузима у Одсјеку за пољопривреду.
Уз образац захтјева потребно је приложити:
1.
Копија личне карте,
2.
Доказ о регистрацији пољопривредног гсздинства,
3.
копију закључене полисе осигурања за 2017. годину,
4.
потврду осигуравајућег друштва с којим је склопљена полиса осигурања
да је уговаратељ осигурања уплатио премију осигурања за 2017. годину,
5.
копију жиро рачуна.
Рок за подношење захтјева је до 30. Децембра 2017. године.
4.5. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПШЕНИЦЕ СА ПОДРУЧЈА
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Планирана средства за ову намјену износе 10.000 КМ.

Право на подстицајна средства из овог члана имају физичка и правна лица
која се баве пољопривредном производњом,а која изврше улагања у текућој
години куповином сјеменске пшенице произвођача са подручја општине
Козарска Дубица.
Подстицајна средства за ову намјену се остварују на основу захтјева који
се подноси Одсјеку за пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се
прилаже следећа документација:
-Рачуни о извршеној набавци сјеменске пшенице,
-физичка лица прилажу потврду о регистрацији газдинства,
-правна лица прилажу и копију рјешења о упису у судски регистар.
Висина подстицајних средстава по овом члану утврђују се у износу од
0,20КМ/кг сјеменске пшенице.
Минимална засијана површина је 1,5 ха,а сјетвена норма 170 кг по
хектару.Максимални износ по кориснику је 500 КМ.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана
подноси се најкасније до 01.12.2017.године и исплаћиваће се до висине
расположивих средстава.
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4.6. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КРЧЕЊА ЗАРАСЛОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНСКОМ ИЛИ ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ И
ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ БЛОК ПАРЦЕЛА
Планирана средства за ову намјену износе 20.000 КМ и то:
- крчење зараслог пољопривредног земљишта
- трошкови припреме блок парцела

15.000,00 КМ
5.000,00 КМ

4.6.1. Крчења зараслог пољопривредног земљишта у општинском или
државном власништву
Право на кориштење средстава из ове ставке имају:
Пољопривредни произвођачи са подручја општине Козарска Дубица, који
су путем Јавног огласа за закуп остварили право на кориштење пољопривредног
земљишта, а код којих је надлежна комисија констатовала постојање зараслог
земљишта, те о томе сачинила записник.
Корисници који испуњавају горе наведене услове имају право на
бесповратна средства у максималном износу од 0,10 КМ/м2 искрченог и
уређеног зараслог пољопривредног земљишта.
Обавезе корисника:
-

да изврши крчење предметног земљишта и исто приведе култури;
да редовно измирује обавезе по уговору о закупу пољопривредног
земљишта;
да омогући надлежној Комисији да прати и контролишу крчење
земљишта;

Потребна документација:
Потенцијални корисници ових средстава, уз захтјев дужни су доставити:
1. Копију уговора о закупу пољопривредног земљишта;
2. Записник комисије о увођењу у посјед са констатованим
површинама зараслог земљишта;
3. Доказ о редовним уплатама обавеза по уговору о закупу
пољопривредног земљишта;
4. Записник Комисије о површини искрченог земљишта;
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Поступак расподјеле подстицајних средстава:
1. Oбјава и провођење јавног огласа
2. Након истека рока за подношење захтјева, Комисија од 5 чланова коју ће
именовати Начелник Општине ће провјерити испуњеност услова о чему ће
сачинити записник.
3. Износ предвиђених средстава ће бити распоређен на укупан број захтјева
тако што ће сваки корисник добити максимално 0,10 КМ/м2 искрченог
зараслог земљишта;
Рок за подношење захтјева је 01.10.2017. године.
Уколико не буде заинтересованих физичких лица,Одјелење ће расписати
оглас за крчење канала на горе поменутим површинама у вриједности одобрених
средстава.
4.6.2. Трошкови припреме блок парцела
За ову намјену издвојена су средства од 5.000,00 КМ и односе се на
трошкове које Општина Козарска Дубица има приликом припреме блок парцела.
Пољопривредни произвођачи који ће подносити захтјев за узимање у закуп
пољопривредног земљишта, на овај начин имаће већ дефинисане блок парцеле са
тачним разграничењима и површинама, што ће умногоме олакшати сам процес
додјеле земљишта.
4.7. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА И ЗАДРУГА СА ПОДРУЧЈА
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА
Планирана средства за ову намјену износе 10.000 КМ
Право на подстицајна средства из овог члана имају пољопривредна
удружења и задруге која се налазе на територији општине Козарска Дубица.
Општина Козарска Дубица ће суфинансирати пројекте удружења
пољопривредних произвођача и задруга, који имају за циљ развој пословних
активности унутар удружења и задруга.
Заинтересована удружења пољопривредних произвођача и ће подносити
захтјев Одсјеку за пољопривреду Општине Козарска Дубица, уз који ће
прилагати сљедеће:
 Пројектни приједлог,
 Рјешење о регистрацији,
 Доказ о финансијској способности за спровођење предложеног пројекта.
Максимални износ средстава по једном кориснику износе 2.000 КМ.
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Удружења која су добила помоћ од Општине морају доказати утрошак
средстава до 90 дана од добијања средстава.
Захтјев за исплату средстава за ову намјену подносе се до 01.12.2017.
године.
4.8. ПОДРШКА КАПИТАЛНИМ УЛАГАЊИМА У ВОЋАРСКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
Планирана средства за ову намјену износе 10.000 КМ
Право на ову врсту подршке имају сви произвођачи воћа са подручја општине
који изврше улагања у воћњацима у 2017.години и то:
- Куповину противградне мреже и
- постављање система за наводњавање .
С обзиром да је воћарска производња на подручју општине заступљена на око
500 ха и са приносом око 10.000 т годишње,а све већим изазовима и захтјевима
тржишта за квалитетом производа,постоји потреба да се помогне произвођачима
воћа који изврше капитална улагања у својим воћњацима
Услов за добијање подстицаја је регистрација газдинства у АПИФ-у и
рачуни о извршеним радовима.
Комисија одређена од стране Начелника Општине ће извршити контролу
улагања и донијети одлуку о додјели субвенције.
Максимални износ подршке је 10% од укупне вриједности улагања уз
максимални износ подршке од 2.000 КМ по кориснику, а рок подношења
захтјева са документацијом је 01.12.2017. године.
4.9. ПОДРШКА ОРГАНИЗОВАЊУ МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
За ову намјену издваја се износ од 10.000,00 КМ.
Сајмови и манифестације имају за циљ да подстичу развој пољопривредне
производње и омогуће афирмацију индивидуалних пољопривредних
произвођача на подручју општине Козарска Дубица.
Средства за организацију манифестација и сајмова искористиће се за:
- уређење сајамског простора,постављање бина за потребе манифестације,
- израда сајамског каталога и осталог рекламног материјала,
- израда захвалница и диплома за учеснике сајмова и манифестација,
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- набавка плакета и пехара за награђене учеснике сајма или манифестације,
- накнада за рад оцјењивачких комисија,
- накнада за превоз пољопривредних производа,стоке и сл. учесника сајма или
манифестације.
4.10. ОРГАНИЗАЦИЈА СЕМИНАРА,РАДИОНИЦА И СЛ. У ЦИЉУ
ЕДУКАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
Висина средстава која ће се одобрити за ову намјену износе 5.000 КМ.
Значај овакве врсте субвенција се огледа у едукацији пољопривредника,
односно у стицању нових сазнања кроз организацију семинара,радионица и сл .
Пољопривредна производња се све више модернизује и напредује, и
пољопривредницима су потребне едукације, учешће на семинарима,
радионицама и сл. како би били упознати са најновијим достигнућима у
пољопривреди.
Само пратећи најновије трендове у производњи, увођењу нове опреме и
сл. могуће је постићи одређени ниво продуктивности и конкурентности у односу
на окружење.
4.11. ИНТЕРВЕНТНЕ МЈЕРЕ
Висина средстава која ће се одобрити за ову намјену износе 15.000 КМ.
Интервентне мјере ће обухватати помоћ пољопривредницима у случају угинућа
стоке,пожара на објектима и у осталим случајевима који доводе у питање
одрживости пољопривредне производње на пољопривредном газдинству,а
исплаћиваће се у складу са расположивим средствима .
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овлашћује се Начелник општине да може преусмјеравати средства из
једне у другу намјену по овом програму у зависности од интереса, али до висине
укупно планираних средстава по овом програму.

Број:_________
Дана:_________

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Јаћимовић, дипл.економиста
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