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

Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 49. Статута општине Лакташи (''Службени  гласник Општине 

Лакташи'', број: 8/17), тачке 5. Програма додјеле субвенција пословним субјектима са подручја 

општине Лакташи погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) (''Службени 

гласник Општине Лакташи'', број: 4/20) и члана 6. Одлуке о субвенцији дијела камате по 

кредитима за микро и мала предузећа и предузетнике на подручју општине Лакташи  (''Службени 

гласник Општине Лакташи'', број: 4/20), Начелник Општине Лакташи, дана 06.07.2020. године                   

р а с п и с у ј е  

 

Ј А В Н И   П О З И В 

пословним субјектима са подручја општине Лакташи  

за додјелу субвенција у циљу ублажавања економских посљедица  

изазваних новим вирусом корона (COVID-19)  

 

 

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 

-  дијела камате по кредитима за микро и мала предузећа и предузетнике на подручју општине 

Лакташи.  

 

II - Општи услови 

Корисници субвенције могу бити пословни субјекти: 

-   чије је сједиште на територији општине,  

- којима је забрањено, ограничено или посебно отежано обављање дјелатности актима 

Републичког и/или Општинског штаба за ванредне ситуације и 

- који на дан 31.12.2019. године по основу комуналне таксе на истицање пословног имена/ 

накнаде за заузимање јавне површине немају доспјелих, а неизмерених обавеза према 

Општини Лакташи, односно који за остваривање права за субвенцију дијела камате по 

кредитима на дан 29.02.2020. године немају доспјелих, а неизмирених обавеза према Пореској 

управи Републике Српске или Општини Лакташи по било којем основу.  

 

Под појмом пословни субјекти подразумјевају се привредна друштва, задруге, 

предузетници и остала правна лица која послују на профитној основи. Изузетно, за остваривање 

права за додјелу субвенције дијела камате по кредитима појам пословни субјекти се односи на  

микро и мала предузећа и предузетнике. 

  

Списак дјелатности и врсте пословних субјеката на које се примјењује овај Јавни позив 

биће објављен на интернет страницама Општине Лакташи (www.laktasi.net и www.laktasi.biz). 

 

За додјелу сваке поједине врсте субвенцијa подноси се посебан пријавни образац.  

 

Пријавни обрасци се могу преузети сваког радног дана од 7.30 - 15.30 часова у пријемној 

канцеларији Општинске управе општине Лакташи (канцеларија број 9) и у канцеларијама 

надлежних одјељења/одсјека, као и на интернет страницама Општине Лакташи (www.laktasi.net и 

www.laktasi.biz). 

 

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. 

http://www.laktasi.net/
http://www.laktasi.biz/
http://www.laktasi.net/
http://www.laktasi.biz/


За предузетнике претежна дјелатност ће се утврдити увидом у Регистар предузетника који 

води Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе општине Лакташи.  

 

Врста дјелатности се утврђује искључиво према регистрованој претежној дјелатности. 

 

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 са подручја општине Лакташи погођеним кризом изазваном новим вирусом корона 

(COVID-19) (''Службени гласник Општине Лакташи'', број: 4/20).  

 

Право на додјелу субвенције, према регистрованој претежној дјелатности, остварују 

пословни субјекти (обвезници) којима је забрањено, ограничено или им је посебно отежaно 

обављање дјелатности за припадајући дио комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. 

године, у висини њихове обавезе, и то: 

- Пословни субјекти којима је забрањен рад имају право на 100% износа припадајућег 

дијела комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године и 

- Пословни субјекти којима је рад ограничен или им је посебно отежано обављање 

дјелатности, имају право на 50% од износа припадајућег дијела комуналне таксе за 

мјесец 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 Општини Лакташи, по основу комуналне таксе за 

истицање пословног имена. 

 

Пријава се подноси: Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе  

општине Лакташи. 

 

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године. 

 

Потребна документација: 

 Корисник субвенције, који се пријављује на Јавни позив, обавезан је доставити сљедећу 

документацију: 

-   Попуњен пријавни образац који је доступан у пријемној канцеларији Општинске управе 

општине Лакташи (канцеларија број 9), канцеларијaма број 36 и 37 и на интернет 

страницама Општине Лакташи  (www.laktasi.net и www.laktasi.biz); 

 - Обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима (само за правна 

лица- издаје АПИФ); 

  -   Копија попуњеног и поднесеног обрасца пријаве за комуналну таксу за 2020. годину; 

  -   Доказ о извршеној уплати обавезе (ако је извршена уплата). 

   

О поднијетим пријавама се одлучује (Начелник општине, на приједлог Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности, доноси одлуку о додјели субвенције за износ комуналне таксе 

за истицање пословног имена) на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока или до утрошка 

расположивог износа средстава. 

 

Додатне информације се могу добити на бројеве телефона: 051/334-236; 051/334-237                

и 051/334-238 или на e-mail: darko.adzaip@laktasi.net. 
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2. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине 

 

Ова субвенција додјељује се у складу са Програмом додјеле субвенција пословним 

субјектима са подручја општине Лакташи погођеним кризом изазваном новим вирусом корона 

(COVID-19) (''Службени гласник Општине Лакташи'', број: 4/20).  

 

Право на додјелу субвенције остварују пословни субјекти (обвезници) којима је забрањен 

или ограничен рад, за период март, април и мај 2020. године (до почетка коришћења јавне 

површине), 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 субјекaт који на дан 31.12.2019. године нема 

доспјелих, а неизмирених обавеза према Општини Лакташи, по основу накнаде за заузимање 

јавне површине. 

 

Пријава се подноси: Одјељењу за стамбено-комуналне послове. 

 

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године. 

 

Потребна документација: 

 Корисник субвенције, који се пријављује на Јавни позив, обавезан је доставити сљедећу 

документацију: 

- Попуњен пријавни образац који је доступан у пријемној канцеларији Општинске управе 

општине Лакташи (канцеларија број 9), канцеларији број 43 и на интернет страницама 

Општине Лакташи  (www.laktasi.net и www.laktasi.biz); 

- Обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима (само за правна 

лица-издаје АПИФ); 

- Доказ о извршеној уплати за наведени период (ако је извршена уплата). 

 

О поднијетим пријавама се одлучује (Одјељење за стамбено-комуналне послове издаје 

рјешења о субвенцији накнаде за привремено заузимање јавне површине) на крају сваког мјесеца, 

све до истека крајњег рока или до утрошка расположивог износа средстава. 

 

Додатне информације се могу добити на број телефона: 051/334-250 или на e-mail: 

dragana.kovacevic@laktasi.net. 

 

 

3. Субвенција дијела камате по кредитима за микро и мала предузећа и предузетнике на  

подручју општине Лакташи 

 

Ова субвенција додјељује се у складу са Одлуком о субвенцији дијела камате по 

кредитима за мала и средња предузећа и предузетнике на подручју општине Лакташи  

(''Службени гласник Општине Лакташи'', број: 4/20).  

 

Средства се, у облику субвенције дијела камате по кредитима у проценту од 4%, додјељују 

микро и малим предузећима и предузетницима, са циљем ублажавања посљедица 

проузрокованих вирусом COVID-19 и подстицања пословања привредних субјеката са подручја 

општине Лакташи у отежаним условима рада.  
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Дио камате (4%) ће се субвенционисати за кредите који су одобрени од стране банке са 

којом корисник субвенције за камату има, након 01.03.2020. године, закључен уговор о кредиту 

за намјену финансирања обртних или основних средстава, за ликвидност или за рефинансирање 

кредита по наведеним основама. Додјела субвенције вршиће се у периоду до три године од 

тренутка узимања кредита, чак и ако је уговорени период поврата дужи.  

 

Општина Лакташи ће субвенционисати цјелокупни износ редовне камате ако је каматна 

стопа до 4% на уговорени износ кредита, а ако је каматна стопа већа од 4% на уговорени износ 

кредита, укључујући и промјењиву каматну стопу, Општина Лакташи ће субвенционисати 

редовну камату обрачунату по стопи од 4% на уговорени износ кредита, а преосталу разлику 

трошкова камате плаћа корисник субвенције. 

 

Право на додјелу субвенције имају пословни субјекти који испуњавају сљедеће 

услове: 

- Да су 100% у власништву држављана Републике Српске и Босне и Херцеговине; 

- Да имају сједиште на подручју општине Лакташи; 

- Да у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске спадају у групу 

микро и малих предузећа и предузетника; 

- Да претежна дјелатност (дјелатност у којој се остварује највећи дио укупних прихода) 

спада у групу дјелатности којој је забрањено, ограничено или отежано обављање 

дјелатности актима Републичког и/или Општинског штаба за ванредне ситуације; 

- Да на дан 29.2.2020. године немају доспјелих, а неизмирених обавеза према Пореској 

управи  Републике Српске или Општини Лакташи по било ком основу - увјерење Пореске 

управе Републике Српске прилаже се приликом подношења захтјева; 

- Да су потписани Уговори о кредиту са банком која има дозволу за рад, издату од стране 

Агенције за банкарство Републике Српске, у складу са Законом о банкама Републике 

Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 3/17), након 01.03.2020. године; 

- Намјена кредита је финансирање обртних или основних средстава, за ликвидност или за 

рефинансирање кредита по наведеним основама; 

- Износ кредита није већи од 30.000,00 КМ.  

 

Потребна документација: 

 Корисник субвенције, који се пријављује на Јавни позив, обавезан је доставити сљедећу 

документацију: 

- Образац пријаве, који је доступан у пријемној канцеларији Општинске управе општине 

Лакташи (канцеларија број 9), канцеларији број 32 и на интернет страницама Општине 

Лакташи  (www.laktasi.net и www.laktasi.biz); 

- Овјерену копија уговора о кредиту; 

- Потврду даваоца кредита о укупном износу редовне камате и ануитетни план отплате 

кредита; 

- Извод или копију извода о упису у надлежни регистар; 

- Обавјештење о разврставању по дјелатностима, које за привредна друштва издаје АПИФ,  

а за самосталне предузетнике претежна дјелатност утврдиће се увидом у Регистар 

предузетника који води Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Општинске 

управе општине Лакташи;  

- Списак запослених лица не старији од мјесец дана од дана подношења захтјева за 

субвенционисање камате издат од Пореске управе Републике Српске (оригинал или 

овјерена копија); 
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- Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним обавезама и 

- Копије биланса стања и успјеха за 2019. годину или образац 1007 издат од стране Пореске 

управе Републике Српске (за мале предузетнике). 

 

Пријава се подноси:   Одсјеку за локални развој Општинске управе Општине Лакташи,                

а разматра их Комисија  за додјелу средстава за субвенционисање 

дијела камате по кредитима за микро и мала предузећа и 

предузетнике на подручју општине Лакташи (у даљем тексту: 

Комисија). 

 

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године. 

 

Уколико укупни износ свих додјељених субвенција достигне износ од 50.000,00 КМ               

Јавни позив за ову врсту субвенције се затвара.  

 

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 051/334-213 и 051/334-214                

или на e-mail: goran.vujakovic@laktasi.net. 

 

IV - Начин остваривања права по Јавном позиву 

 

Испуњеност услова за остваривање права утврђује надлежно одјељење или комисија. 

 

 1) За додјелу субвенције 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 средстава ће бити у складу са одлукама/рјешењима директно, уз сагласност 

пословног субјекта, на рачун Јавних прихода општине Лакташи или на пословни рачун 

пословног субјекта који остварује право на додјелу субвенције, а у зависности од 

припадајућег износа субвенције и уплаћеног износа пријављене комуналне таксе од стране 

пословног субјекта, односно обрачунатог износа накнаде за заузимање јавне површине.      

 

  2) За додјелу субвенције дијела камате на кредите за микро и мала предузећа и 

предузетнике на  подручју општине Лакташи: 

- Конкурсни поступак проводи Комисија од три члана именована од стране Начелника  

општине, која се састаје у зависности од приспјелих пријава и исте разматра до 

затварања Јавног позива, тј. до утрошка износа расположивих средстава. Комисија 

утврђује приједлог о додјели субвенције корисницима који испуњавају услове из 

Одлуке и доставља га Начелнику општине; 

- Начелник општине доноси одлуку о избору корисника средстава за сваког корисника     

појединачно и са изабраним корисницима субвенције за камату потписује уговор 

којим се дифинишу правила и процедуре за реализацију субвенционисаног дијела 

камате;  

- Подносилац пријаве за субвенцију каматне стопе има право приговора Начелнику 

општине; 

- Корисник субвенције за дио камате на кредите доставља доказе о уплатама ануитета 

Одсјеку за локални развој квартално или полугодишње, али не касније од три мјесеца 

након истека рока отплате кредита. Исплата субвенције врши се након достављања 

доказа да је корисник субвенције извршио уплате ануитета према даваоцу кредита са 

којим има закључен уговор. 
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V - Објава Јавног позива, рокови и начин подношења пријаве 

 

 Јавни позив ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Лакташи и 

интернет страницaма Општине Лакташи (www.laktasi.net и www.laktasi.biz) и остаје отворен до 

31.12.2020. године или до утрошка расположивих  средстава. 

  

Пријаве са потребном документацијом наведеном у Јавном позиву достављају се на 

протокол Општинске управе општине Лакташи (канцеларија број 9), радним даном од 7.30 - 15.30 

часова или путем поште, на одговарајућу адресу у зависности од врсте субвенције: 

 

Општина Лакташи 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

Карађорђева 56  

78250 Лакташи 

са назнаком: ''Јавни позив пословним субјектима са подручја општине Лакташи за додјелу 

субвенција у циљу ублажавања економских посљедица изазваних новим вирусом 

корона (COVID-19) - Субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног 

имена - НЕ ОТВАРАТИ''  

 

Општина Лакташи 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Карађорђева 56  

78250 Лакташи 

са назнаком: ''Јавни позив пословним субјектима са подручја општине Лакташи за додјелу 

субвенција у циљу ублажавања економских посљедица изазваних новим вирусом 

корона (COVID-19) - Субвенција накнаде за заузимање јавне површине -                     

НЕ ОТВАРАТИ''  

 

Општина Лакташи 

Одсјек за локални развој 

Карађорђева 56  

78250 Лакташи 

уз назнаку: ''Јавни позив пословним субјектима са подручја општине Лакташи за додјелу 

субвенција у циљу ублажавања економских посљедица изазваних новим вирусом 

корона (COVID-19) - Субвенција дијела камате по кредитима за микро и мала 

предузећа и предузетнике на подручју општине Лакташи - НЕ ОТВАРАТИ''  

 

 

  Додатне информације могу се добити на бројеве телефона и e-mail адресе наведене у 

дијелу Јавног позива који се односи на посебне услове за сваку врсу субвенције.  

 

                            

                                                   

Број: 08-             /20                                                                             Н А Ч Е Л Н И К  

Датум: 06.07.2020. године  

Л а к т а ш и                                                                                    Ранко Карапетровић, с.р.                                            
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