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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
1.  
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  

 
П Р О Г Р А М 

додјеле субвенција пословним 
субјектима погођеним кризом 

изазваном  новим вирусом корона 
(Covid-19) у општини Модрича 

 
УВОД 

 
У циљу провођења ванредних 

мјера за спречавање и сузбијање заразних 
болести, те заштите и спасавања 
становништва на подручју општине 
Модрича усљед појаве новог вируса 
корона (Covid-19), по одлукама 
Републичког штаба за ванредне ситуације, 
а са којима су усаглашене и одлуке  
Општинског штаба за ванредне ситуације 
пословним субјектима одређених 
дјелатности је био забрањен или 
ограничен рад. 

 

 
Такве мјере су изазвале потешкоће 

у пословању пословним субјектима на 
територији општине Модрича, те је 
општина припремила програм додјеле 
субвенција пословним субјектима којима 
је забрањен, ограничен или отежан рад с 
циљем ублажавања негативних 
посљедица. 

Под појмом пословни субјекти 
подразумијевају се привредна друштва и 
предузетници и њихове пословне односно 
издвојене јединице.  
 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПРОГРАМУ  

 
Корисник субвенције може бити 

пословни субјект: 
  

 који има сједиште или пословну 
јединицу на подручју општине 
Модрича, 

 коме је забрањено, ограничено или 
отежано обављање дјелатности 
актима Републичког или 
општинског штаба за ванредне 
ситуације у складу са 
регистрованом претежном 
дјелатношћу, 
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 који на дан 29.02.2020. године нема 
доспјелих, a неизмирених обавеза 
према општини по било којем 
основу.  
 

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

 
БУЏЕТ ПРОГРАМА 
 
 Укупан буџет Програма субвенција 
ће се финансирати из буџета општине 
Модрича за 2020. годину са ставке 
Пројекти локалног економског развоја. 
  
ВРСТА  СУБВЕНЦИЈЕ 
 

Мјера 1. Субвенција за плаћање 
комуналне таксе за истицање 
пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним 
просторијама 
 
 Комуналне таксе су дефинисане 
Законом о комуналним таксама 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 4/12), а висина је утврђена Одлуком 
о комуналним таксама („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 4/13 и 
11/18).  
 Обвезници комуналне таксе за 
истицање пословног имена на 
просторијама су правна лица или 
предузетници који обављају дјелатност на 
основу одобрења надлежног органа и који 
су корисници права, предмета и услуга за 
чије је коришћење прописано плаћање 
таксе.  
 
 Обвезници комуналне таксе за 
истицање пословног имена којима је 
забрањено, ограничено или отежано 
обављање дјелатности имају право на  
субвенцију сразмјерног дијела њихове 

обавезе за плаћање комуналне таксе за 
истицање пословног имена за 2020. 
годину и то:   

а) Пословни субјекти којима је 
забрањено обављање дјелатности имају 
право на 100 % износа годишње таксе,   

б) Пословни субјекти којима је 
ограничено или отежано обављање 
дјелатности имају право на 25 % износа 
годишње таксе. 

 
Мјера 2. Субвенција/ослобађање 

плаћања комуналне таксе за 
привремено заузимање јавних 
површина  
 
 Заузимање јавних површина се 
врши на основу одобрења органа 
надлежног за комуналне послове у складу 
са Одлуком о комуналном реду 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 1/16 и 5/19), а висина накнаде по 1 м2 
се утврђује на основу Одлуке о 
комуналним таксама („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 4/13 и 11/18).  
 
 Право на субвенцију комуналне 
таксе за кориштење простора на јавним 
површинама остварују обвезници којима 
је забрањено, ограничено или отежано 
обављање дјелатности и то: 

 
а) Пословни субјекти којима је 

забрањено обављање дјелатности имају 
право на 100 % износа закупа јавне 
површине за 2 (два)  мјесеца,  

б) Пословни субјекти којима је 
ограничено или отежано обављање 
дјелатности имају право на 50 % износа 
закупа јавне површине за 2 (два)  мјесеца. 
 
 Мјера 3. Субвенција износа 
редовне камате на кредите  
 

Право на субвенцију износа 
редовне камате по стопи до 3,5 % на 
кредите  може се одобрити пословним 
субјектима који поред општих услова за 
учешће у програму испуњавају и следеће 
услове: 
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 намјена кредита је финансирање 
основних или обртних средства, за 
ликвидност или за рефинансирање 
кредита по наведеним основама 

 износ кредита није већи од     
30.000 КМ, 

 уговор о кредиту је закључен након 
доношења Наредбе о регулисању 
рада трговинских и других објеката 
на територији општине Модрича, 

 рок отплате кредита није дужи од 
три године. 

 
Субвенција се даје за цјелокупан износ 
редовне камате ако је каматна стопа до   
3,5 % на уговорени износ кредита. Ако је 
каматна стопа већа од 3,5 % на уговорени 
износ кредита, укључујући и промјењиву 
каматну стопу, субвенција се даје за дио 
редовне камате обрачунате по стопи од 
3,5 % на уговорени износ кредита, а 
преосталу разлику трошкова камате плаћа 
корисник субвенције.  
 
 Мјера 4. Субвенција/ослобађање 
закупнине за пословне просторе чији су 
закуподавци јавна предузећа и установе 
којима је оснивач Скупштина општине 
Модрича 
 
 Право на ослобађање плаћања 
закупа за пословне просторе имају 
пословни субјекти, који су у 
закуподавном односу са наведеним 
закуподавцима, а којима је био забрањен 
рад и то: 
 а) за мјесец март 50 % износа 
мјесечног закупа, 
 б) за мјесец  април 100 % износа 
мјесечног закупа. 
 
АКТИВНОСТИ/ПРОЦЕДУРЕ НА 
ПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА  
  

За додјелу субвенција по основу 
овог Програма ће бити објављен јавни 
позив, који ће бити отворен до 01.09.2020. 
године.  

 
У јавном позиву ће бити ближе 

дефинисани сви детаљи око начина 

подношења захтјева, потребна 
документација, надлежно одјељење коме 
се подносе захтјеви, рокови подношења 
захтјева, начин и рокови обраде захтјева, 
начин исплате, односно коришћења 
субвенције.  

 
За израду и спровођење активности 

на реализацији Програма Начелник 
именује Комисију за реализацију 
Програма у којој ће бити минимално по 
један члан из реда запослених у Одјељењу 
за привреду и друштвене дјелатности, 
Одјељења за финансије и Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове и екологију. 

Све техничке послове око 
реализације Програма ће обављати 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, као надлежно одјељење за 
привреду и предузетништво.  

 
 Комисија провјерава пристигле 
пријаве и утврђује испуњеност услова 
Програма.  
 Уколико су испуњени услови за 
додјелу субвенције, Комисија за 
реализацију Програма ће на крају сваког 
мјесеца за захтјеве поднесене у 
претходном мјесецу за додјелу субвенције 
по свакој мјери, начелнику поднијети 
извјештај о реализацији Програма.  
 
 Начелник, на приједлог Комисије, 
на крају сваког мјесеца за захтјеве 
поднесене у претходном мјесецу доноси 
одлуку о додјели субвенције, којом ће се 
дефинисати износ одобрене субвенције по 
пословном субјекту. 
 Образац пријаве ће бити доступан 
у шалтер сали и на интернет страници 
општине Модрича.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-45/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

1. Програм додјеле субвенција пословним 
субјектима погођеним кризом изазваном  
новим вирусом корона (Covid-19) у 
општини Модрича...................................1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Службени гласник” 
- издаје Скупштина општине Модрича; 

Видовданска бр. 1 
- излази по потреби; 

- уредник Александра Ђурић, дипл. правник 
Телефон: 053/810-368 

Телефон - факс: 053/810-185 
Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА 


