Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Трг српских владара 1, Бања Лука

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник
Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), градоначелник Града Бања Лука расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
пословним субјектима у граду Бања Лука
за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
I – Предмет јавног позива
Предмет овог јавног позива је:





додјела субвенција пословним субјектима за износ:
- комуналне таксе за истицање пословног имена,
- накнаде за заузимање јавне површине и
- редовне камате на кредите;
одобравање застоја (мораторијума) у отплати дуга пословним субјектима и
ослобађање плаћања закупнине закупцима пословних просторија који су у
уговорном односу са Градом.

II – Општи услови
Овај Јавни позив односи се на:
-

-

пословне субјекте чије је сједиште на територији града и којима је забрањено,
ограничено или отежано обављање дјелатности актима Републичког и/или
Градског штаба за ванредне ситуације и
закупце пословних просторија који су у уговорном односу са Градом.

Под појмом пословни субјекти подразумијевају се правна лица и самостални
предзетници.
Списак дјелатности и врсте пословних субјеката на које се примјењује овај Јавни позив
биће објављен на званичној интернет страници Града.
За додјелу субвенције, одобравање застоја (мораторијума) и/или ослобађање плаћања
закупнине подноси се прописани пријавни образац за сваку врсту права посебно.

Пријавни образац се може преузети сваког радног дана од 8 – 15 часова у приземљу
зграде Градске управе Града Бања Лука, Трг Српских владара број 1, испред
канцеларије 16, као и на интернет страници Града Бања Лука www.banjaluka.rs.ba.
Уредно попуњен пријавни образац, заједно са прописаним прилозима наведеним у
овом Јавном позиву подноси се поштом или се непосредно предаје у пријемној
канцеларији Градске управе града Бања Лука, радним даном од 08,00 до 15,00 часова.
Уз пријавни образац прилаже се обавјештење о разврставању јединица разврставања
по дјелатностима, које издаје АПИФ, уколико је ријеч о правном лицу, те друга
документација утврђена у Јавном позиву, под одговарајућим тачкама за сваку врсту
права.
За самосталне предузетнике утврдиће се претежна дјелатност увидом у службене
евиденције, односно регистре Града.
Врста дјелатности
дјелатности.
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према

регистрованој
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III –Посебни услови
1. Субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног
имена
Ова субвенција додјељује се у складу са Програмом додјеле субвенција пословним
субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (СОVID - 19) у Граду
Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 12/20).
Право на субвенцију остварују обвезници којима је забрањено, ограничено или
отежано обављање дјелатност за аликвотни дио комуналне таксе за мјесецe март,
април и мај 2020. године, у висини њихове обавезе, и то:
-

пословни субјекти којима је забрањен рад – 100% износa аликвотног дијела
комуналне таксе и

-

пословни субјекти којима је рад ограничен или отежано обављање дјелатности –
50% од износа аликвотног дијела комуналне таксе.

Корисник субвенције може бити пословни субјект који на дан 31.12.2019. године нема
доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу комуналне таксе за истицање
пословног имена.
Пријава се подноси: Одјељењу за привреду.
Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока
или до утрошка одобреног износа средстава.
Контакт телефон 051/244-444 локал 837 или на e-mail: privreda@banjaluka.rs.ba

2. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине
Ова субвенција додјељује се у складу са Програмом додјеле субвенција пословним
субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (СОVID - 19) у Граду
Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 12/20).
Право на субвенцију остварују обвезници којима је забрањен или ограничен рад,
за период март, април и мај 2020. године, у висини њихове обавезе, и то:
-

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

-

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

Корисник субвенције може бити пословни субјект који на дан 31.12.2019. године нема
доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу накнаде за заузимање јавне
површине.
Пријава се подноси: Одјељењу за комуналне послове.
Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока
или до утрошка одобреног износа средстава.
Контакт телефон 051/244-444 локал 636 или на e-mail: komunalno@banjaluka.rs.ba.

3. Субвенција износа редовне камате на кредите
Ова субвенција додјељује се у складу са Одлукум о субвенцији износа редовне
камате пословним субјектима („Службени гласник Града Бања Лука“, број 12/20).
Право на субвенцију износа редовне камате може се одобрити пословним субјектима,
који испуњавају опште услове и ако су кумулативно испуњени сљедећи посебни
услови:
-

намјена кредита је финансирање обртних или основних средстава, за
ликвидност или за рефинансирање кредита по наведеним основама;

-

износ кредита није већи од 50.000,00 КМ;

-

уговор о кредиту је закључен након 12.04.2020. године;

-

рок отплате кредита није дужи од три године.

Субвенција се даје:
-

ако је каматна стопа до 3,5% на уговорени износ кредита – за цјелокупан износ
редовне камате;
ако је каматна стопа већа од 3,5% на уговорени износ кредита, укључујући и
промјењиву каматну стопу – за дио редовне камате обрачунате по стопи од 3,5%
на уговорени износ кредита, а преосталу разлику трошкова камате плаћа
корисник субвенције.

За субвенцију износа редовне камате на кредите уз прописани образац пријаве прилаже
се:
-

овјерена копија уговора о кредиту;
потврда даваоца кредита о укупном износу редовне камате;
извод или овјерна копија извода о упису у надлежни регистар.

Корисник субвенције може бити пословни субјект који на дан 29.02.2020. године нема
доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по било којем основу.
Пријава се подноси: Одјељењу за привреду.
Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока
или до утрошка одобреног износа средстава.
Уколико укупан износ свих додијељених субвенција достигне износ од 500.000,00 КМ,
Јавни позив за ову врсту субвенције се затвара.
Контакт телефон 051/244-444 локал 837 или на e-mail: privreda@banjaluka.rs.ba.

4. Одобравање застоја (мораторијума) у отплати дуга
Право на одобравање застоја (мораторијума) утврђује се у складу са Одлукум о
увођењу застоја (мораторијума) у отплати дуга пословним субјектима („Службени
гласник Града Бања Лука“, број 12/20).
Застој (мораторијум) у отплати дуга се односи на већ закључене 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.
Застој (мораторијум) у отплати дуга подразумијева:
-

трајање до шест мјесеци (привремено одгађање плаћања ануитета);
након истека застоја (мораторијума), наставља се отплата дуга тако да се период
отплате продужава за одобрени период;
за период трајања застоја (мораторијума) камата се неће обрачунавати.

Корисник застоја (мораторијума) у отплати дуга може бити пословни субјект који на
дан 01.03.2020. године нема доспјелих, а неизмирених ануитета према Граду, по основу
закључених уговора или споразума.
Пријава се подноси: Одјељењу за финансије.
Крајњи рок за подношење пријава: 30.06.2020. године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег
рока.
Контакт телефон 051/244-444 локал 411 или на e-mail: finansije@banjaluka.rs.ba

5. Ослобађање плаћања закупнине
Право на ослобађање плаћања закупнине утврђује се у складу са Одлукум о
ослобађању плаћања закупнине („Службени гласник Града Бања Лука“, број 12/20).
Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су у уговорном односу
са Градом по основу уговора о комерцијалном закупу, којима је примјеном Наредбе о
регулисању рада трговинских и других објеката на територији Града Бања Лука број:
12-Г-903/20 од 12.03.2020. године, Наредбе о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских услужних и других објеката и служби на територији Града
Бања Лука број:12-Г-932/2020 од 15.03.2020 од 15.03.2020. године и Наредбе број: 12Г-1244/2020 од 29.03.2020. године, о продужењу трајања Наредбе о регулисању рада
трговинских, угоститељских, занатских услужних и других објеката и служби на
територији Града Бања Лука број:12-Г-932/2020 од 15.03.2020. године, забрањен рад
или ограничено радно вријеме и закупци који имају закључен уговор о закупу
пословних просторија под посебним условима.
Право на ослобађање плаћања закупнине имају:
-

-

комерцијални закупци, којима је претежна дјелатност обухваћена забраном рада
напријед наведеним наредбама – за три мјесеца 2020. године;
комерцијални закупци, којима је претежна дјелатност обухваћена ограничењем
трајања радног времена напријед наведеним наредбама – за два мјесеца 2020.
године;
закупци под посебним условима – за три мјесеца 2020. године.

Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су измирили обавезе по
основу закупа закључно са мјесецом мартом 2020.године.
У пријавном обрасцу у рубрици „Напомена“ закупац је обавезан навести за које
мјесеце у 2020. години тражи ослобађање плаћања закупнине.
Пријава се подноси: Одјељењу за локални економски развој и стратешко
планирање.
Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег
рока.
Контакт телефон 051/220-288 или на e-mail: razvoj@banjaluka.rs.ba

III – Начин остваривања права по Јавном позиву
Испуњеност услова за остваривање права утврђује надлежно одјељење.
1) За додјелу субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена и
накнаде за заузимање јавне површине:
-

одлуке / рјешења доносе се на крају сваког мјесеца, у складу са расположивим
средствима;

-

дозначавање средства ће бити у складу са одлуком / рјешењем.

2) За додјелу субвенције износа редовне камате на кредите:
-

доноси се одлука за сваког корисника појединачно, на приједлог комисије;
исплата се врши се након достављања доказа Одјељењу за привреду да је
корисник субвенције извршио уплате ануитета према даваоцу кредита са којим
има закључен уговор.

3) За одобравања застоја (мораторијума) у отплати дуга:
-

закључује се анекс постојећег уговора или споразума о вансудском поравнању;
у случају судског поравнања даје се сагласност о одобрењу застоја
(мораторијума).

4) За ослобађање плаћања закупнине доноси се рјешење о ослобађању плаћања
закупнине, за колико мјесеци и укупан износ.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Игор Радојичић, с.р.

Број: 12 – Г – 1438/20
Датум: 15.04.2020. године

