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На основу члана 39. став 2. т. 12, 13. и 37. и члана 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. став 
2. т. 12, 13. и 37. и члана 82. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања 
Лука“, бр. 14/18 и 9/19), а у вези са чланом 22. став 1. тачка а) подтачка 8. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 121/16 и 46/17) и у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације 
за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 25/20) и 
Одлуком о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске, број 31/20), Скупштина града Бања Лука је, на _____
сједници, одржаној дана_____________ 2020. године, д о н и ј е л а

О Д Л У К У
о увођењу застоја (мораторијума) у отплати дуга 

пословним субјектима

I

Овом одлуком, са циљем ублажавања посљедица усљед епидемије корона вируса 
„ с о у !(1-19 , уређује се основ, услови и начин увођења застоја (мораторијума) у отплати 
ДУга, који се односи на већ закључене уговоре и споразуме о вансудским и судским 
поравнањима о одгођеном плаћању дуга по основу такси, накнада и другог дуга (у 
Даљем тексту: уговори и споразуми), а по којима су пословни субјекти (привредна 
друштва и самостални предузетници) дужни да плате дуг у корист буиета Града Бања 
Лука (у даљем тексту: Град).

II

Уговорима и споразумима из тачке I ове одлуке регулисани су начин и услови исплате 
доспјелог дуга, плаћањем у једнаким мјесечним ануитетима у складу са Упутством о 
одгођеном плаћању такси, накнада и другог дуга („Службени гласник Града Бањалука“, 
број 6/19).

III

1) Застој (мораторијум) у отплати дуга, из тачке II ове одлуке, уводи се у трајању до 
шест мјесеци, што подразумијева привремено одгађање плаћања ануитета.

2) Након истека застоја (мораторијума), наставља се отплата дуга тако да се период 
отплате продужава за одобрени период.

3) За период трајања застоја (мораторијума) камата се неће обрачунавати.

IV

1) За одобравања застоја (мораторијума) расписује се јавни позив, којим се, у складу са 
овом одлуком, утврђују услови за одобравање застоја (мораторијума), а који траје до 
30.06.2020. године.

2) Поступак одобравања застоја (мораторијума) покреће се пријавом на јавни позив 
дужника који није у могућности уредно да испуњава своје обавезе по закљученом 
уговору или споразуму, а који обавља дјелатности којима је забрањено, ограничено или



отежано обављање дјелатности актима Републичког и/или Градског штаба за ванредне 
ситуације.

3) Списак дјелатности и врста пословних субјеката из подтачке 1. ове тачке, којима је 
забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности актима Републичког и/или 
Градског штаба за ванредне ситуације и на које се примјењују одредбе ове одлуке, 
припрема Одјељење за привреду и биће објављен на званичној интернет страници 
Г рада.

4) Право на застој (мораторијум) у отплати има дужник који на дан 01.03.2020. године 
нема доспјелих, а неизмирених ануитета према Граду, по основу закључених уговора 
или споразума.

V

1) Пријава се подноси Одјељењу за финансије, на начин утврђен јавним позивом, на 
обрасцу у Прилогу 1. који чини саставни дио ове одлуке.

2) Уз пријаву се прилаже обавјештење о разврствању по дјелатностима, које за 
привредна друштва издаје АПИФ, а за самосталне предузетнике претежена дјелатност 
утврдиће се увидом у службене евиденције, односно регистре Града.

3) Ако Одјељење за финансије утврди да су испуњени услови из тачке IV ове одлуке, 
доставља Одсјеку за правна питања и прописе приједлог ради израде и закључивања 
анекса уговора или споразума о вансудском поравнању, а у случају судског поравнања 
ради припреме сагласности о одобрењу застоја (мораторијума) у отплати.

4) Ако Одјељење за финансије утврди да нису испуњени услови из тачке IV ове одлуке, 
доставља обавјештење подносиоцу пријаве.

VI

Анекс уговора или споразума о вансудском поравнању и сагласност о одобрењу застоја 
(мораторијума) на споразум о судском поравнању, у име Града потписује 
градоначелник.

VII

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Бања Ј1ука“.

Број:_________ /20

Дана:_2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Зоран Талић, дипл. правник



Република Српска
Град Бања Лука
Г радоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије
Трг српскга владара 1, Бања ЈЈука

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ
за одобрење заспгоја (мораторијума) у  отплати дуга

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 0  ПОДНОСИОЦУ

1.1. Пословно име

; 1.2.

Адреса

Тел.

Е-таП

Име и презиме 
одговорног лица

1.3. ЈИБ

1.4. Претежна дјелатност

2. Подаци о уговору / споразуму о вансудском / судском поравнању
Врста (назив) уговора / 
споразулла

Број и датум уговора / споразума

Период (број мјесеци) за који се 
тражи застој (мораторијум)

ПОДНОСИЛАЦ

(потпис и печат)



О б р а з л о ж е њ е

Правни основ

Чланом 39. став 2. т. 12, 13. и 37. Закона о локалној самоуправи и чланом 38. став 2. т. 
12, 13. и 37. Статута Града Бања Лука прописано је да Скупштина града врши и друге 
послове из области заштите и спасавања у складу са законом, доноси одлуке о 
располагању имовином јединице локалне самоуправе, те да обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.

Чланом 82. став 2. Закона о локалној самоуправи и чланом 82. Статута Града Бања 
Лука прописано је  да Скупштина доноси одлуке.

Чланом 22. став 1. тачка а) подтачка 8. Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/16 и 46/17) прописано је 
Да Скупштина града врши и друге послове из области заштите и спасавања.

Одлуком Владе Републике Српске проглашена је  ванредна ситуација за територију 
Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед корона 
вируса 2019-пСоУ.

Одлуком Народне скупштине Републике Српске проглашено је ванредно стање за 
територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској 
усљед корона вируса 2019-пСоУ.

Разлози и циљеви доношења Одлуке

Чланом 72. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је  да јединица локалне 
самоуправе управља, користи и располаже својом имовином у складу са законом, са 
пажњом доброг домаћина, а у интересу локалног становништва.

Одредбама Упутства о одгођеном плаћању такси, накнада и другог дуга („Службени 
гласник Града Бањалука, број 6/19) регулисани су услови, начин и поступак одгођеног 
плаћања дуга по основу такси и накнада, као и дуга по другом правном основу, које је 
физичко или правно лице дужно да плати у корист буцета Града Бањалука.

Сходно одредбама Упутства о одгођеном плаћању такси, накнада и другог дуга, Град 
Бањалука је  закључио са дужницима значајан број уговора о одгођеном плаћању дуга, 
споразума о вансудским и судским поравнањима о одгођеном плаћању дуга по основу 
такси и накнада по којем основу су лица дужна да плате дуг у корист буџета Града 
Бањалука, а у мјесечним ануитетима.



Предложеном одлуком, са циљем ублажавања посљедица усљед епидемије корона 
вируса „ с о у Ш - 1 9 “,  уређује се основ, услови и начин увођења застоја (мораторијума) у 
отплати дуга који се односи на уговоре и споразуме о вансудским и судским 
поравнањима о одгођеном плаћању дуга по основу такси, накнада и другог дуга, а по 
којима су пословни субјекти дужни да плате дуг у корист буџета Града Бања Лука.

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЖ;,:

Божана Шљивар, д и п ј

Стручни оћвјетник за правне посло! 
Слијепчевић. ЖеЛжо, дипл. правник

ГРАДОНАЧЕЛНИКУу 7
мр Игор Радојичић

Стручни савјетнцк за финансијске послове 
Симић Алек^андћа, дипл. ек.

ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ 
 ̂ , ШЕФ ОДСЈЕКА 

Наташа Ш кммров^.дишТ: правник



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

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 67. став 1. тачка 2. Статута Града Бања 

ЈТука („Службени гласник Града Бања Ј1ука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

З А К Љ У Ч А К

I -  Утврђујем Приједлог одлуке о увођењу застоја (мораторијума) у отплати дуга 

пословним субјектима.

II -  Приједлог одлуке из претходне тачке упућујем Скупштини Града Бања Лука 

на разматрање и доношење.

Број: 12-Г- /20

Дана: О^ - ОЦ.  2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

мр Игор Радојичић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини Града Бањалука,

2. Евиденцији.



На основу члана 39. став 2. тачка 37. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. став 2. тачка 37. 
и чл. 82. и 85. став 1. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, 
бр. 14/18 и 9/19), у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за територију 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 25/20) и Одлуком о 
проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске, број 31/20), а у вези са чланом 109. Устава Републике Српске,
Скупштина Града Бања Лука је, н а _____ сједници, одржаној дана _____________ 2020.
године, д о н и ј е л а

З А К Љ У Ч А К

1. Утврђује се да постоје нарочито оправдани разлози да „Одлука о увођењу застоја 
(мораторијума) у отплати дуга пословним субјектима“ ступи на снагу наредног дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Бања Лука“.

Број:________________ /20

Дана:_______2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Зоран Талић, дипл. правник



О б р а з л о ж е њ е
Правни основ

Чланом 39. став 2. т. 12, 13. и 37. Закона о локалној самоуправи и чланом 38. став 2. т. 12, 13. и 
37. Статута Града Бања Лука прописано је  да Скупштина града врши и друге послове из 
ооласти заштите и спасавања у складу са законом, доноси одлуке о располагању имовином 
јединице локалне самоуправе, те да обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Чланом 82. став 2. Закона о локалној самоуправи и чланом 82. Статута Града Бања Лука 
прописано је  да Скупштина доноси закључке.

Одлуком Владе Републике Српске проглашена је  ванредна ситуација за територију Републике 
Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед корона вируса 2019-пСоУ.

Одлуком Народне скупштине Републике Српске проглашено је  ванредно стање за територију 
Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед корона вируса 
2019-пСоУ.

Чланом 85. став 1. Статута Града Бања Лука, прописано је  да се одлуке и друга општа акта 
Скупштине Града и Градоначелника објављују се у Службеном гласнику Града Бања Лука, а 
ступају на снагу осмог дана од дана оојављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога 
није предвиђено да раније ступе на снагу.

Чланом 109. Устава Републике Српске прописано је  да закони, други прописи и општи акти 
ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих 
разлога није предвиђено да раније ступе на снагу, а прије ступања на снагу, објављују се у 
одговарајућем службеном гласилу.

Разлози за доношење одлуке
Имајући у виду да су надлежни органи Републике Српске донијели одлуке о праглашењу 
ванредне ситуације, односно ванредног стања, постоје оправдани разлози да Одлука о увођењу 
застоја (мораторијума) у отплати дуга пословним субјектима у ванредној ситуацији ступи на 
снагу наредног дана од дана објављивања, па се предлаже доношење овог закључка, у складу са 
напријед цитираним прописима, а све у циљу ублажавање негативних економских посљедица 
узрокованих вирусним обољењем „ с о у 1с1- 19 “ .

ОБРАЋИВАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ОДСЈЕК ЗА ПРАВНА ПИТАЊ А И ПРОПИСЕ
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