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1. УВОД 

 

    

Стратешки циљеви сваке локалне заједнице и њене демократски изабране власти 

морају бити повећање физичког обима производње, запослености, буџетских прихода и 

стандарда свих грађана. Кључне препреке остваривању овако постављених циљева су 

проблеми присутни на локалном нивоу, републичком и нивоу читаве Босне и 

Херцеговине. Неки од кључних проблема леже у транзицији и огледају се у слабој 

искориштености привредних капацитета, ниској продуктивности, слабој 

конкурентности, док један дио привредних капацитета не ради. 

 

Покретање, одржавање и раст малих и средњих предузећа и предузетништва 

уопште у општини Козарска Дубица отежава низ препрека, а прије свих: 

 

-недостатак властитог почетног капитала, 

-неповољни услови кредитирања, 

-неуређено тржиште и нелојална конкуренција, 

-компликована правна регулатива и процедуре регистрације, 

-незавршен процес приватизације стратешких предузећа. 

 

    Једна од активности које је предузела Општина Козарска Дубица у циљу 

превазилажења  ових потешкоћа јесте и оснивање Фонда за развој малих и средњих 

предузећа и предузетништва. Програмом кориштења средстава из овог Фонда 

дефинишу се: циљеви, услови, критеријуми и начин кориштења средстава.  

    

 

2. ОСНОВНИ  ЦИЉЕВИ  ПРОГРАМА 

 

 Генерални циљ програма је локални економски развој, тј. стварање претпоставки 

за отварање нових радних мјеста путем обезбјеђења повољних кредитних средстава. 

Оваквим приступом би се омогућио раст постојећих и оснивање нових привредних 

субјеката, а што би допринијело смањењу незапослености и повећању животног 

стандарда свих грађана Козарске Дубице. 

 

 Обзиром да локалне власти имају важну улогу у креирању повољнијег 

пословног окружења, намјера је да се обезбјеђењем повољнијих облика кредитирања 

пружи конкретна подршка отварању и расту малих и средњих предузећа и самосталних 

радњи у производном сектору на подручју општине Козарска Дубица. 

 Кредитирањем се доприноси квантитативном и квалитативном расту 

производних привредних субјеката на територији општине а тиме и повећању њихове 

конкурентности. 

 Реализацијом 6 кредита у 2006. години у укупном износу од 285.000 КМ 

запослено је 27 радника. 

    

    

3. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

 

 За реализацију овог програма обезбједиће се средства из Буџета Општине 

Козарска Дубица у износу од 100.000 КМ. Средства ће се сукцесивно депоновати код 

изабране банке и мултиплицирати мултипликатором тако да ће укупан износ 

пласираних кредита износити око 350.000 КМ.              . 
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4. НАМЈЕНА И УСЛОВИ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА 

 

Корисници средстава су предузетници, мала и средња предузећа који: 

 

1. су регистровани на подручју општине Козарска Дубица; 

2. имају за основну дјелатност  производњу и пружање услуга, осим трговине и 

угоститељства; 

3. ће тражена средства уложити на територији општине Козарска Дубица; 

4. имају измирене  обавезе према Пореској управи и Фонду ПИО; 

5. прихватају обавезу да након реализације кредита (а најдаље 60 дана од дана 

реализације кредита) запосле предвиђен број радника, односно да на сваких 

15.000,00 КМ  запосле једно незапослено лице, као и на преостали дио 

кредита који је мањи од 15.000,00 КМ, ако тај дио прелази 80% од те суме; 

6. прихватају обавезу да у периоду отплате кредита наће смањивати број 

радника у односу на број запослених радника у моменту подношења захтјева, 

увећан за број новопримљених радника. 

 

Намјена средстава 
 

Средства за подршку развојним пројектима су средства која су намијењена за 

подстицај покретања нових пословних активности или проширењу постојећих, 

базираним на пројектима са заокруженом финансијском конструкцијом, који као 

крајњи циљ имају отварање нових радних мјеста. 

 

Гаранције и депозити биће одобрени за кредите чија је сврха: 

 

1. Проширење постојећих и изградња нових пословних објеката; 

2. Куповина машина, опреме и других средстава за рад; 

3. Прибављање потребне документације за рад, а која се односи на  увођење  ISO-

стандарда, CE –знака,  цертификата и др. 

 

Потребна документација 
 
 Потенцијални корисници ових средстава, уз захтјев дужни су доставити: 

 

1. Рјешење о регистрацији; 

2. Општинско рјешење; 

3. Порески број; 

4. Биланс стања и успјеха за задњи обрачунски период; 

5. Пореску пријаву (за предузетнике); 

6. Увјерење Пореске управе о измиреним обавезама; 

7. Потврду Фонда ПИО-а о броју запослених радника; 

8. Бизнис план према прихваћеној методологији. 

 

 

5. КРЕДИТНИ УСЛОВИ 

 

 Максимални износ кредита који се може одобрити потенцијалним корисницима 

износи: 

-предузетницима 35.000 КМ 

-предузећима 70.000 КМ 
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 У зависности од намјене кредита средства ће се одобравати са роком отплате од 

5 година, са укљученим грејс периодом до 12 мјесеци. Отплата кредита ће се вршити 

једнаким мјесечним ануитетима. Каматна стопа и колатерал се дефинишу уговором на 

основу понуде најповољније банке изабране кроз процес јавних набавки. 

 

6.НОСИОЦИ И НАЧИН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 

Носиоци провођења су Општина Козарска Дубица и Локална агенција за развој. 

 

Процедура одобравања кредитних средстава се састоји из више фаза, и то: 

 

-објављивање јавног позива за подношење захтјева за одобравање кредита, 

-подношење захтјева за кредит, 

-пријем и евидентирање захтјева, 

-обилазак подносиоца и обрада захтјева, 

-доношење одлуке о захтјеву, 

-просљеђивање захтјева на кредитни одбор банке, 

-закључење уговора о кредиту, 

-исплата кредита, 

-контрола и праћење намјенског кориштења средстава. 

 

Захтјеви за кредит подносе се Локалној агенцији за развој Општине Козарска 

Дубица. 

 

 Процјену кредитног захтјева обавља Стручна комисија за управљање Фондом за 

развој малих и средњих предузећа и предузетништва. Након обраде захтјева и обиласка 

на терену, комисија доноси одлуку о захтјеву након чега се захтјев просљеђује у банку 

на обраду по процедури банке. Након обраде захтјева у банци, банка обавјештава 

Општину о износу одобреног кредита и потребном депозиту. Корисник кредита 

потписује са Општином уговор којим се обавезује користити средства намјенски и да 

ће на сваких 15.000 КМ одобреног кредита, односно остатка кредита који износи више 

од 80% ове суме запослити по једно незапослено лице. Након овога Општина депонује 

припадајући износ депозита и тада корисник кредита може потписати уговор о кредиту 

са банком.  

 

 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Ако средства за подстицај развоја малих и средњих предузећа дефинисана овим 

програмом не буду пласирана због недовољног интереса правних и физичких лица до 

краја 2007. године, могу се на основу одлуке Начелника општине преусмјерити у 

подстицаје за развој пољопривреде. 

 

 

 

Број: 02-013-96/07.                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 31.05.2007.год.                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                              Ранко Губић, дипл.правник 

 

    


