
                                                                                                                                                                          

На основу члана 82. став 3.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 

бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 83. Статута Града Бања Лука (''Службени гласник Града Бања Лука'', 

бр. 14/18 и 09/19) и тачке II, подтачка 4. Програма додјеле субвенција пословним субјектима у 

периоду кризе у Граду Бања Лука Лука за 2021. годину (''Службени гласник Града Бања Лука'', бр. 

30/21), Градоначелник Града Бања Лука,  д о н о с и: 

 

 

    О Д Л У К У 

о додјели субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена  

 

 

I 

Овом одлуком, утврђује се који обвезници комуналне таксе за истицање пословног имена, 

којима је забрањено или ограничено обављање дјелатности, имају право на субвенцију аликвотног 

дијела комуналне таксе према регистрованој претежној дјелатности, а у висини њихове обавезе, и 

то: 

1) Пословни субјекти претежне шифре дјелатности: 56.30 - ноћни клуб  имају право на субвенцију 
комуналне таксе за 2021. годину у износу од 100%, 

2) Пословни субјекти претежне шифре дјелатности: 90.01 и 90.02 извођачка умјетност,  имају 
право на субвенцију аликвотног дијела комуналне таксе за 6 мјесеци у износу од 100%, а за 6 
мјесеци у износу од 20%; 

3) Пословни субјекти којима је забрањен рад у мјесецу марту 2021. године имају право на 
субвенцију аликвотног дијела комуналне таксе: 

- за 1 мјесец у износу од 100%,  
- за 5 мјесеци у износу од  20% и 
- за 6 мјесеци у износу од 10%. 
 

 

II 

Субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена у 2021. години, додјељују се 
како слиједи: 
 

 



 
 

2 
 

Ред. 
број 

Пословно име ЈИБ Пословна банка 
Број 

рачуна 

Износ 
одобрене 

субвенције 
/КМ/ 

1 
Роштиљница 
"BANJALUČANKA PLUS" 
Ксенија Шућур с.п. 

4511051090003 
RAIFFEISEN 
BANK DD BIH 

161-0000-
221-860-
060 

78,00 

2 
"SPORT CENTAR 
ENERGIJA" – Мирослав 
Бундало с.п.

 

4508803540002 NOVA BANKA AD 
555-100-
000-988-
2425 

78,00 

УКУПНО: 156,00 

 

 

III 

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије Града Бања Лука. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Града 

Бања Лука. 

 
 
 
 
Број:  11-Г- 521/22                                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК      
Дана, 21.02.2022. године 

                                                                                                          Драшко Станивуковић, с.р. 

                                                                                       


