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I АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ  
 

1. 
 На основу члана 59. став 1. тачка 2. и 
тачка 21. и члана  82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), 
чланова 10, 11. и 13. Закона о развоју малих и 
средњих предузећа („Службени гласник 
Републике Српске“, број 50/13 и 84/19) и 
члана 68. став 1) тачка 20. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), Начелник општине, 
доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама 

Правилника о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за 

подршку сектору малих и средњих 
предузећа и предузетника 

 
Члан 1. 

 У Правилнику о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за подршку 
сектору малих и средњих предузећа и 
предузетника („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 14/21) у члану 5. ставу 1. 
послије тачке б) додаје се нова тачка в) која 
гласи: 
 

 „в) подстицај за новооснована 
привредна друштва и предузетнике (start-up) 
који имају пословне идеје и желе започети 
посао у одређеној дјелатности на подручју 
општине Модрича (осим игара на срећу, 
трговине и угоститељских објеката типа кафе 
и барова).“ 
  
 Став 2. мијења се и гласи: 
 
 „На почетку календарске године 
Начелник општине утврђује висину укупних 
средстава предвиђених за подстицај МСП-а у 
буџету.“  
 

Члан 2. 
 Члан 6. мијења се и гласи: 
 „Подстицај за унапређење пословања 
МСП-а и предузетника, као и подстицаји за 
новооснована привредна друштва и 
предузетнике (start-up) ће се додијелити 
наведеним субјектима за оправдане 
трошкове, а минималан и максималан износ 
који ће се одобрити по једном привредном 
субјекту, као и остали услови, критеријуми и 
процедуре за остваривање права на 
подстицај, ће бити дефинисани јавним 
позивом. 
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 Новооснована привредна друштва и 
предузетници (start-up) у смислу овог 
Правилника су привредна друштва и 
предузетници који: 
- у тренутку подношења пријаве немају 
регистровану властиту дјелатност, 
- нису имали регистровану, а потом 
одјављену дјелатност у претходне двије 
године прије објаве јавног позива, 
- у претходне три године нису 
користили средства подстицаја (без обзира на 
извор истих) за самозапошљавање.“  
 

Члан 3. 
 У члану 7. додаје се пета алинеја која 
гласи: 
 „ - накнаде на име закупа непокретне 
имовине неопходне за обављање процеса 
пословања.“ 
 

Члан 4. 
 У члану 8. ставу 1. тачка а) се мијења и 
гласи: 
 
 „а) да има пословно сједиште на 
подручју општине Модрича, осим за 
подстицаје из члана 7. став 1. алинеја 5,“ 
 Послије става 1. додаје се нови став 2. 
који гласи: 
 „Услови из алинеја б), д) и ђ) из става 
1. овог члана се не односе на новооснована 
привредна друштва и предузетнике (start-up) 
из чланова 5. и 6. овог Правилника.“ 

 
Члан 5. 

 У члану 9. послије става 2. додаје се 
нови став 3. који гласи: 
„Услови из алинеја б), в) и г) из става 1. овог 
члана се не односе на новооснована 
привредна друштва и предузетнике (start-up) 
из чланова 5. и 6. овог Правилника.“ 
 

Члан 6. 
 Послије поглавља III додаје се ново 
поглавље IIIa које гласи: 
„ПОДСТИЦАЈИ ЗА НОВООСНОВАНА 
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ (START-UP)“ 
  Послије члана 10. додаје се нови члан 
10.а који гласи: 
 
 „Процедуре, услови и криретијуми за 
остваривање права на подстицај за 
новооснована привредна друштва и 
предузетнике дефинисаће се јавним позивима 
за додјелу подстицајних средстава.“  
 

Члан 7. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику општине Модрича. 
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“Службени гласник” 
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