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УВОД

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те 
спашавања становништва на територији Града Бања Лука забрањен је или ограничен рад 
пословним субјектима Наредбама Градоначелника, на приједлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, број: 12-Г-932/20 од 15.03., 12-Г-1021/20 од 29.03.2020. године, 12-Г-1323/20 од
06.04.2020. године и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације број: 11-2/20 од
30.03.2020. године. Такве мјере су изазвале потешкоће у пословању пословним субјектима на 
територији града, те је Град припремио пакет мјера за ублажавање негативних посљедица.

Програм додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим 
вирусом корона (С0У10-19) у Граду Бања Лука (у даљем тексту: Програм) представља једну 
од мјера подршке пословним субјектима на територији града којима је забрањен, ограничен, 
одосно отежан рад.

Под појмом пословни субјекти подразумјевају се привредна друштва и самостални 
предузетници.

I. ОПШТИ УСЛОВИ

Корисник субвенције може бити пословни субјект:

• чије је  сједиште на територији Града;

• којем је забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности актима 
Републичког штаба за ванредне ситуације и Градског штаба за ванредне ситуације, у 
складу са претежном дјелатношћу;

• који на дан 31.12.2019. године нема доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, 
по основу комуналне таксе за истицање пословног имена / накнаде за заузимање 
јавне површине.

Разврставање дјелатности корисника субвенције вршиће се према Уредби о класификацији 
дјелатности Реиублике Српске („Службени гласник РС“, број 8/14) и Уредби о предузетничким 
дјелатностима („Службени гласник РС“, број 25/15 и 116/18).

Програм додјеле субвенција са прилозима биће објављен на сајту Града Бања Лука.

Коначан списак дјелатности и врсте пословних субјеката на које се примјењује овај 
Програм, припрема Одјељење за привреду, а биће објављен на званичној интернет страници 
Г рада.

II. ВРСТА СУБВЕНЦИЈЕ

1. Субвенције за изиос комуналне таксе за истицање пословног имена

Законом о комуналним таксама („Службени гласник РС“, број 4/12) и Одлуком о 
комуналним таксама („Службени гласник Града Бања Лука“, број 12/19 и 21/19) прописана је 
висина комуналне таксе за пословне субјекте по дјелатностима.

Г/рограм додјеле субвенција пословним субјектима изазваном новим вирусом корона (С0У10-19)



Оовезници комуналне таксе за истицање пословног имена, којима је заорањено, ограничено 
или отежано обављање дјелатности, имају право на субвенцију аликвотног дијела комуналне 
таксе за мјесеце март, април и мај 2020. године према регистрованој претежној дјелатности а у 
висини њихове обавезе, и то:

1) Пословни субјекти којима је  забрањен рад имају право на 100% износа аликвотног 
дијела комуналне таксе за март, април и мај 2020. године и

2) Пословни субјекти којима је  рад ограничен или отежано обављање дјелатности, имају
право па 50% од износа аликвотног дијела комуналне таксе за март, април и мај 2020 
године.

Пословни субјекти право на овај вид субвенције остварују подношењем захтјева Одјељењу
за привреду. Уз захтјев је неопходно да привредна друштва приложе и Обавјештење о
разврставању Јединица разврставања по дјелатностима, које издаје АПИФ. За самосталне
предузетнике утврдиће се претежна дјелатност увидом у службене евиденције, односно 
регистре Града.

Градоначелник, на приједлог Одјељења за привреду, на мјесечном нивоу, доноси Одлуку о 
додјели субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена, којом ће се 
дефинисати износ одобрене субвенције по пословном субјекгу. Одјељење за финансије проводи 
ову одлуку.

2. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине

Заузимање јавних површина површина врши се на основу Одлуке о комуналном реду 
(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 06/18 и 40/18), а накнада за заузимање јавних 
површина обрачунава се на основу Закључка о висини накнаде за привремено заузимање јавне 
површине („Службени гласник Града Бања Ј1ука“, број 23/14).

Право на субвенцију накнаде за заузимање јавне површине остварују обвезници којима је 
забрањен или ограничен рад, за период март, април и мај 2020. године, на начин:

1) Пословни субјекти којима је рад забрањен у износу од 100% за мјесеце март, април и 
мај 2020. године.

2) Пословни субјекти којима је рад ограничен у износу од 50% за мјесеце март, април и 
мај 2020. године.

Пословни субјекти право на овај вид субвенције остварују подношењем захтјева 
Одјељењу за комуналне послове.

Одјељење за комуналне послове је  дужно да изда рјешење о износу одобрене субвенције. 
Одјељење за финансије проводи ова рјешења.

III. БУЏЕТ ПРОГРАМА

Финансирање Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом 
изазваном новим вирусом корона (С0У10-19) у Граду Бања Лука, планирано је у оквиру

Програм додјеле субвенција пословним субјектнма изазваном новим вирусом корона (СОУШ-19)



потрошачке једипице Одјељење за привреду - 2002150, у укупном износу од 827.000 КМ на 
ставци 414100.

За додјелу субвенција по основу овог Програма објављује се јавни позив на интернет 
страници Града, који ће бити отворен до 31.12. 2020. године. У јавном позиву се дефинише 
начин исплате, односно коришћења субвенције. Пословни субјекти су дужни да поднесу захтјев 
код надлежног одјељења (како је раније дефинисано у Програму), у складу сајавним позивом. 
Одлуке/рјешења доносе се на крају сваког мјесеца, за захтјеве поднесене у претходном мјесецу, 
у складу са расположивим средствима овог Програма. Уколико су испуњени услови за додјелу 
субвенције, надлежно одјељење ће издати одлуку/рјешење, како је раније дефинисано у 
Програму.

Одјељење за финансије врши провјеру уплата.

Обрасци пријава за додјелу субвенције су саставни дио овог Програма.

Надзор над намјенским кориштењем средстава утврђених овим Програмом, врше Одјељење 
за привреду, Одјељење за комуналне послове и Одјељење за финансије.

Након реализације Програма, надлежна одјељења су дужна доставити Скупштини града 
Извјештај о реализацији Програм додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом 
изазваном новим вирусом корона (СОУШ-19) у Граду Бања Лука.

IV. НАЧИН ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА

V. НАДЗОР И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Петар Билчарг^игТЈћгекономиста^

Предлагач:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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Република Српска 
Град Бања Лука 
Градоначелник 
Градска управа 
Одјељење за привреду 
Трг српских вдадара 1, Бања Лука

06.1 ЈП 2020
ПРИЈАВА

за субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ

1.1. Пословно име

1.2.1. А дреса

1 г - 1.2.2. Тел.

1.2.3. Е-таМ

1.2.4. Законски пред ставн ик или  

д руго  овлаш ћено лиц е за  

заступањ е (им е и презим е)

1.3. ЈИБ

; Подаци о пословној банци

( достовити податке о рачуну који би био коришћен у случају додјеле средстава)

1 А  1.4.1. Н а зи вб ан ке

1.4.2. Број рачуна

1.5. Претеж на дјелатност

Сагласни смо да се, у наше име, одобрена субвенција за износ комуналне таксе за истицање 
пословног имена уплати директно на рачун јавних прихода Града Бања Лука.

ДатУм :_____________________ Подносилац

М.П.

2. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ( провјерити да ли је приложена неопходна документација! )

ОБАВЕЗНИ ДИО

1. Попуњен пријавни образац

2 Фотокопија Обавјештења о разврставању јединица разврставања по дјелатностима (само за привредна друштва) -
АПИФ;

3. г



Република Српска 
Град Бања Лука 
Градоначелник 
Градска управа
Одјељење за комуналне послове 
Трг српских владора 1, Бања Лука

06.2 ЈП 2020
ПРИЈАВА

за субвенције за заузимање јавне новршине

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ

1.1. Пословно име

| 1.2.1. Адреса  

1 2 - 1.2.2. Тел.

1.2.3. Е -т а Н

1.2.4. Законски представник или  

друго  овлаш ћено лиц е за  

заступањ е (им е и презим е)

1.3. ЈИ Б /

Подаци о пословној банци

( доставити податке о рачуну који би био коришћен у случају додјеле средстава) 

1,4< 1.4.1. Н азив банке

1.4.2. Број рачуна

Претеж на дјелатност

Сагласни смо да се, у наше име, одобрена субвенција комуналне таксе за заузимање јавне 
површине уплати директно на рачун јавних прихода Града Бања Лука.

ДатУм :_____________________ Подносилац

М.П.

2. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ( провјерити да ли је приложена неопходна документација! 

ОБАВЕЗНИ ДИО

1. Попуњен пријавни образац

2 .
3.

1

I



На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске , број 97/16 и 36/19) и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник 

Града Бања Ј1ука“, број 14/18 и 9/19), доносим

3 А К Љ У Ч А К

I — Утврђујем Приједлог програма додјеле субвенција пословним субјектима 

погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (СОУШ 19) у Граду Бања Лука.

II -  Приједлог програма из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука 

на разматрање и доношење.

Број: 12-Г-/ЈЗГС /20- ГРАДОНАЧЕЛНИК
Дана: ^  'у

Мр Игор Радојичић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупшгини града Бањалука,

2. Евиденцији.
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