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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БАЊА ЛУКА 

ГРАДСКА УПРАВА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

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

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник 

Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Програма додјеле субвенција пословним субјектима 

у Граду Бања Лука за 2022. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 20/22) и 

Правилника о условима и кориштењу субвенција пословним субјектима у Граду Бања 

Лука за 2022. годину („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 27/22), градоначелник 

Града Бања Лука расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за додјелу субвенција пословним субјектима у Граду Бања Лука за 2022. годину 

 

 

I Предмет јавног позива 

Предмет јавног позива је додјела субвенција пословним субјектима у Граду Бања Лука, 

а према врстама које су дефинисане Програмом додјеле субвенција пословним 

субјектима у Граду Бања Лука за 2022. годину и то: 

1. Субвенција за покретање самосталних предузетничких дјелатности 

(самозапошљавање); 

2. Субвенција за повећање продуктивности и подршку извозу; 

3. Субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности; 

4. Субвенција угоститељима чији рад ће бити отежан усљед провођења 

реконструкције дијела улице Бана Милосављевића; 

5. Субвенција за развој рецептивног туризма. 

 

II Врсте и намјена субвенција 

1. Субвенција за покретање самосталних предузетничких дјелатности 

(самозапошљавање) 

Субвенција за покретање самосталних предузетничких дјелатности (самозапошљавање) 

је намијењена за покретање самосталне предузетничке дјелатности као основне 

дјелатности у информационим технологијама (ИТ), производним, занатским, услужним 

и трговинским дјелатностима.  

Услужне дјелатности обухватају све дјелатности које нису трговинске, занатске, 

производне и ИТ. 

Ова субвенција је подијељена на три линије како слиједи. 

Линија 1 је намијењена сљедећим категоријама: 

- Предузетници који су на територији Града регистровали самосталну 

предузетничку дјелатност као основну дјелатност или извршили промјену 

података из додатне у основну дјелатност у периоду од 17.09.2021. године до дана 

објаве Јавног позива; 

- Незапослене особе евидентиране у Заводу за запошљавање РС - биро Бања Лука, 

а које желе да региструју самосталну предузетничку дјелатност као основну 

дјелатност на територији  Града, до истека Јавног позива. 

Линија 2 намијењена је женама које припадају сљедећим категоријама: 
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- Предузетнице које су на територији Града регистровале самосталну 

предузетничку дјелатност као основну дјелатност или извршили промјену 

података из додатне у основну дјелатност у периоду од 17.09.2021. године до дана 

објаве Јавног позива; 

- Незапослене жене евидентиране у Заводу за запошљавање РС - биро Бања Лука, а 

које желе да региструју самосталну предузетничку дјелатност као основну 

дјелатност на територији Града, до истека Јавног позива. 

 

Линија 3 намијењена је особама старости до 30 година које припадају сљедећим 

категоријама: 

- Предузетници старости до 30 година који су на територији Града регистровали 

самосталну предузетничку дјелатност као основну дјелатност или извршили 

промјену података из додатне у основну дјелатност у периоду од 17.09.2021. 

године до дана објаве Јавног позива; 

- Незапослене особе старости до 30 година евидентиране у Заводу за запошљавање 

РС - биро Бања Лука, а које желе да региструју самосталну предузетничку 

дјелатност као основну дјелатност на територији  Града, до истека Јавног позива. 

 

Кандидати се могу пријавити само на једну од понуђене три линије субвенција за 

покретање самосталних предузетничких дјелатности (самозапошљавање). 

За кандидате ће бити организована бесплатна обука из области пословног планирања 

и израде пословног плана, по методологији Међународне организације рада, у трајању 

од 5 радних дана, која је обавезна. 

Основни критеријум за остваривање права на све три линије субвенција је пословни 

план уз испуњеност општих и посебних услова који су наведени у овом Јавном позиву. 

Квалитет пословног плана ће се вредновати према параметрима и на начин утврђен 

Правилником о условима и начину кориштења субвенција пословним субјектима у Граду 

Бања Лука за 2022. годину.  

Одобрена субвенција по кориснику субвенције износи до 50% вриједности пословног 

плана, с тим да  максималан износ по кориснику субвенције не може бити већи од 15.000 

КМ.   

По овој врсти субвенције, корисник субвенције је дужан обезбиједити из властитих 

извора финансирања минимално 50% вриједности пословног плана. 

 

2. Субвенција за повећање продуктивности и подршку извозу 

 Субвенција за повећање продуктивности и подршку извозу је намијењена извозно 

орјентисаним пословним субјектима, регистрованим на територији Града и то: 

- Извозно орјентисаним пословним субјектима из области прерађивачке 

индустрије и 

- Пословним субјектима из области прерађивачке индустрије који планирају своје 

производе да пласирају у иностранству (први извоз). 

 

Извозно орјентисани пословни субјекти из области прерађивачке индустрије и пословни 

субјекти из области прерађивачке индустрије који планирају своје производе пласирати 

у иностранство ( први извоз) могу извоз реализовати директно или преко посредника или 

заједнички са дугим пословним субјектима који су регистровани на територији Града. 

Пословним субјектима, заинтересованим за ову врсту субвенције, биће омогућена обука 

за израду пројектног приједлога у трајању од 3 сата. Ова обука није обавезна. 
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Основни критеријум за остваривање права на ову врсту субвенције је пројектни 

приједлог, уз испуњеност општих и посебних услова који су наведени у овом Јавном 

позиву . 

Квалитет пројектног приједлога ће се вредновати према параметрима и на начин утврђен 

Правилником о условима и начину кориштења субвенција пословним субјектима у Граду 

Бања Лука за 2022. годину.  

Одобрена субвенција по кориснику субвенције износи до 50% укупне вриједности 

наведене у пројектном приједлогу, с тим да максималан износ по кориснику субвенције 

не може бити већи од 30.000 КМ.  

По овој врсти субвенције, корисник субвенције је дужан обезбиједити минимално 50% 

укупне вриједности наведене у пројектном приједлогу. 

 

3. Субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности 

Субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности је намијењена 

самосталним предузетницима регистрованим на територији Града, а чија предузетничка 

дјелатност има статус старог заната, умјетничког заната или домаће радиности.  

Критеријум за остваривање права на ову врсту субвенције је испуњеност општих и 

посебних услова који су наведени у овом Јавном позиву. 

Субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности износи 1.500 

КМ по самосталном предузетнику. 

 

4. Субвенција угоститељима чији рад ће бити отежан усљед провођења 

реконструкције дијела улице Бана Милосављевића  

Субвенција угоститељима чији рад ће бити отежан усљед провођења реконструкције 

дијела улице Бана Милосављевића је намијењена угоститељима за надокнаду доприноса 

запослених у угоститељским објектима који се налазе у зони реконструкције, за период 

од почетка радова закључно са 31.12.2022. године, односно за период април – децембар 

2022. године. 

Право на ову врсту субвенције могу остварити пословни субјекти чији се угоститељски 

објекти налазе у дијелу улице Бана Милосављевића у којем се проводи реконструкција. 

Критеријум за остваривање права на ову врсту субвенције је испуњеност општих и 

посебних услова који су наведени у овом Јавном позиву. 

 

5. Субвенција за развој рецептивног туризма  

Субвенција за развој рецептивног туризма је намијењена пословним субјектима који се 

баве туризмом у складу са Законом о туризму („Службени гласник РС“, бр. 45/17).  

Циљ субвенције је повећање броја долазака страних гостију и њиховог задржавања у 

Бањој Луци, повезивање актера у туризму, унапређење и промоција туристичке понуде 

града и пласирање домаћих производа путем туристичке понуде.  

Пословним субјектима, заинтересованим за ову врсту субвенције, биће омогућена обука 

за израду пројектног приједлога у трајању од 3 сата. Ова обука није обавезна. 

Основни критеријум за остваривање права на ову врсту субвенције је пројектни 

приједлог, уз испуњеност општих и посебних услова који су наведени у овом Јавном 

позиву. 

Пројектни приједлог треба да садржи партнерство између пословног субјекта  и најмање 

једне стране туристичке агенције, партнерство између пословног субјекта и најмање два 
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пружаоца туристичких садржаја и процјену броја туриста који ће посјетити град по 

предложеном туристичком пакету. 

Квалитет пројектног приједлога ће се вредновати према параметрима и на начин утврђен 

Правилником о условима и начину кориштења субвенција пословним субјектима у Граду 

Бања Лука за 2022. годину.  

Максималан износ субвенције по пословном субјекту је 20.000 КМ. 

 

III Општи услови 

Пословни субјекти који, у зависности од врсте субвенције, могу бити корисници 

субвенција су:  

- Самостални предузетници, 

- Издвојене јединице самосталних предузетника, 

- Привредна друштва,  

- Пословне јединице привредних друштава.  

Пословни субјекти  морају да испуне сљедеће опште услове: 

- да су регистровани за обављање дјелатности са сједиштем на територији Града; 

- да против пословног субјекта није покренут или отворен стечајни односно 

ликвидациони поступак (ако је пословни субјекат привредно друштво).  

 

Право на субвенције не могу остварити пословни субјекти која у свом капиталу / 

власништву имају учешће Републике и/или Града, пољопривредна газдинства, 

дјелатности из области игара на срећу, удружења грађана, државни органи, организације 

и други корисници буџетских средстава Републике или Града. 

Право на субвенције не могу остварити ни пословни субјекти који нису реализовали 

уговорну обавезу по неком од претходних, градских Програма за додјелу субвенција. 

 

IV Посебни услови 

Пословни субјекти, поред општих услова, морају испунити и посебне услове, а у 

зависности од врсте субвенције на коју желе да остваре право. 

1. Субвенција за покретање самосталних предузетничких дјелатности 

(самозапошљавање)  

Посебни услови за предузетнике и предузетнице који су на територији Града 

регистровали самосталну предузетничку дјелатност као основну дјелатност или 

извршили промјену података из додатне у основну дјелатност у периоду од 17.09.2021. 

године до дана објаве Јавног позива, за све три линије субвенција, су: 

- Поднијели захтјев на прописном обрасцу;   

- Регистровали самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање или 

извршили промјену података из додатне у основну дјелатност у периоду од 

17.09.2021. године до дана објаве Јавног позива; 

- Прошли обуку из пословног планирања; 

- Израдили пословни план на прописаном обрасцу; 

- Обезбиједили властито финансијско учешће у износу од минимално 50% вриједности 

пословног плана;   

- Нису одјавили исту предузетничку дјелатност у претходна 24 мјесеца прије 

објављивања Јавног позива; 

- Нису користили субвенцију за самозапошљавање од стране Града у посљедњих 5 

година прије објављивања Јавног позива; 
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Посебни услови за незапослене особе евидентиране у Заводу за запошљавање РС - биро 

Бања Лука, за све три линије субвенција, су: 

- Поднијели захтјев на прописаном образцу за субвенцију;   

- Пријављени на евиденцији незапослених Завода за запошљавање РС - биро Бања 

Лука; 

- Прошли обуку из пословног планирања; 

- Израдили пословни план на прописаном обрасцу; 

- Обезбиједили властито финансијско учешће у износу од минимално 50% вриједности 

пословног плана;   

- Нису одјавили исту предузетничку дјелатност у претходна 24 мјесеца прије 

објављивања Јавног позива; 

- Нису користили субвенцију за самозапошљавање од стране Града у посљедњих 5 

година прије објављивања Јавног позива; 

- Регистровали самосталну предузетничку дјелатност као основну дјелатност до истека 

Јавног позива. 

 

2. Субвенција за повећање продуктивности и подршку извозу  

Посебни услови које треба да испуне пословни субјекти заинтересовани да остваре 

право на субвенцију за повећање продуктивности и подршку извозу, су: 

- Поднијели захтјев на прописном обрасцу;  

- Израдили пројектни приједлог на прописаном обрасцу; 

- Редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом; 

- Имају најмање 2, а највише 50 запослених радника са пуним радним временом, 

укључујући и власника ако се ради о самосталном предузетнику, на дан расписивања 

Јавног позива; 

- Обезбиједили властито финансијско учешће у износу од минимално 50% укупне 

вриједности наведене у пројектном приједлогу;  

- У периоду од 01.01.2022. године до дана затварања Јавног позива 

покренули/реализовали набавку основног средства за рад. 

 

3. Субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности  

Посебни услови које треба да испуне предузетници заинтересовани да остваре право на 

субвенцију за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности, су: 

- Поднијели захтјев на прописаном образцу; 

- Да су статус старог заната, умјетничког заната или домаће радиности стекли до дана 

објаве Јавног позива; 

- Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом. 

 

4. Субвенција угоститељима чији рад ће бити отежан усљед провођења 

реконструкције дијела улице Бана Милосављевића 

Посебни услови које треба да испуне пословни субјекти заинтересовани да остваре 

право на субвенцију угоститељима чији рад ће бити отежан усљед провођења 

реконструкције дијела улице Бана Милосављевића су: 

- Поднијели захтјев на прописаном образцу; 

- Да се угоститељски објекат налази у дијелу улице Бана Милосављевића у зони 

реконструкције; 

- Доставили доказ о броју пријављених запослених радника на дан 31.03.2022. године.  
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5. Субвенција за развој рецептивног туризма 

Посебни услови који треба да испуне пословни субјекти заинтересовани да остваре 

право на субвенцију за развој рецептивног туризма, су: 

- Поднијели захтјев на прописаном обрасцу; 

- Израдили пројектни приједлог на прописаном обрасцу. 

- Да имају дозволу за рад, односно лиценцу за обављање послова туристичке агенције 

коју издаје Министарство трговине и туризма РС (члан 47. Закона о туризму РС 

„Службени гласник РС“, број 45/17); 

- Редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом. 

 

V Потребна документација 

1. Субвенција за покретање самосталних предузетничких дјелатности 

(самозапошљавање) 

Предузетници и предузетнице који су на територији Града регистровали самосталну 

предузетничку дјелатност као основну дјелатност или извршили промјену података из 

додатне у основну дјелатност у периоду од 17.09.2021. године до дана објаве Јавног 

позива, за све три линије субвенција, треба да доставе сљедеће документе, којима 

доказују испуњеност општих и посебних услова: 

- Попуњен образац за пријаву (Образац С1-2); 

- Копија рјешења о регистрацији предузетника (издаје Одјељење за привреду и ЛЕР); 

- Увјерење о завршеној обуци (издаје Градска развојна агенција);  

- Пословни план на прописаном образцу БП1; 

- Изјава (Образац С2-2):  

 да ће обезбиједити и доставити доказе о властитом финансијском учешћу у 

износу од минимално 50 % вриједности пословног плана, 

 да нису одјавили исту предузетничку дјелатност у претходна 24 мјесеца 

прије објављивања Јавног позива, 

 да нису користили субвенцију за самозапошљавање од стране Града  у 

посљедњих 5 година прије објављивања Јавног позива. 

 

Незапослене особе евидентиране у Заводу за запошљавање РС - биро Бања Лука, за све 

три линије субвенција, треба да доставе сљедеће документе, којима доказују 

испуњеност општих и посебних услова:  

- Попуњен образац за пријаву (Образац С1-1);  

- Копија личне карте; 

- Увјерење да се лице води на евиденцији Завода за запошљавање РС - биро Бања Лука; 

- Увјерење о завршеној обуци (издаје Градска развојна агенција);   

- Пословни план на прописаном обрасцу БП1; 

- Изјава (Образац С2-1):  

 да ће обезбиједити и доставити доказе о властитом финансијском учешћу у 

износу од минимално 50 % вриједности пословног плана, 

 да нису одјавили исту предузетничку дјелатност у претходна 24 мјесеца 

прије објављивања Јавног позива, 

 да нису користили субвенцију за самозапошљавање од стране Града  у 

посљедњих 5 година прије објављивања Јавног позива, 

 да ће регистровати  самосталну предузетничку дјелатност као основну 

дјелатност до истека Јавног позива; 

- Сагласност о кориштењу личних података (Образац С3).  
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Кандидати који до затварања Јавног позива не стигну да заврше обуку, увјерење о 

завршеној обуци и пословни план на прописаном обрасцу БП1 достављају најкасније 7 

дана од дана завршетка обуке Одјељењу за привреду и ЛЕР. 

 

2. Субвенција за повећање продуктивности и подршку извозу 

Пословни субјекти треба да доставе сљедеће документе, а којима доказују испуњеност 

општих и посебних услова: 

- Попуњен образац за пријаву (Образац П1-1за привредна друштва или Образац П1-2 

за предузетнике); 

- Копија рјешења о регистрацији привредног друштва (издаје Окружни привредни суд 

Бања Лука), или рјешење о регистрацији предузетника (издаје Одјељење за привреду 

и ЛЕР); 

- Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатностима (само за 

привредна друштва) – (издаје АПИФ); 

- Увјерење да није под стечајем или ликвидацијом (само за привредна друштва) – 

(издаје Окружни привредни суд Бања Лука); 

- Пројектни приједлог на прописаном обрасцу ПП1 и додатак обрасцу ПП1; 

- Увјерење о броју запослених радника не старије од 30 дана (издаје Пореска управа 

РС);  

- Увјерење о измиреним пореским обавезама не старије од 30 дана (издаје Пореска 

управа РС); 

- Увјерење о измиреним обавезама ПДВ-а (уколико су у ПДВ систему) не старије од 

30 дана (издаје Управа за индиректно опорезивање БиХ);  

- Копија финансијских извјештаја (биланс стања и биланс успјеха и бруто биланс) за 

период 01.01 – 31.12.2021. године, овјерени од стране АПИФ-а (за привредна 

друштва); 

- Копија обрасца 1004 (за предузетнике са прометом преко 50.000 КМ) или обрасца 

1007 (за предузетнике са прометом до 50.000 КМ) за период 01.01-31.12.2021. године; 

- Доказ о извршеном извозу за период 01.01-31.12.2021. године (копија обрасца EX-A) 

(за предузетнике); 

- Изјава (Образац П2-1 за привредна друштва  или Образац П2-2 за предузетнике): 

 да ће обезбиједити и доставити доказе о властитом финансијском учешћу у 

износу од минимално 50% укупне вриједности наведене у пројектном 

приједлогу  

 да пројекатни приједлог са којим учествује у поступку додјеле субвенције 

није већ подржан из буџета Републике Српске; 

- Спецификација извоза за период 01.01.-31.12.2021. године (Образац П3)  

(овај образац попуњавају само пословни субјекти који извозе преко посредника или 

извозе заједнички са другим пословним субјектима); 

- Доказ о реализованој/започетој набавци основног средства за рад у периоду од 

01.01.2022. године до дана затварања Jавног позива (уговор, споразум, предрачун, 

наруџбеница, фактура, уговор са овлаштеним продавцем основног средства и сл.); 

- Доказ о обезбјеђеном пласману производа на ино тржиште (уговор, споразум, 

предрачун, наруџбеница, фактура, извозна документација, уговор са овлаштеним 

продавцем основног средства и сл.). 

 

3. Субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности 

Предузетници треба да доставе сљедеће документе, а којима доказују испуњеност 

општих и посебних услова: 



8 

 

- Попуњен образац за пријаву (Образац Д1); 

- Рјешење о признавању статуса старог заната, умјетничког заната или домаће 

радиности (издаје Одјељење за привреду и ЛЕР); 

- Увјерење о измиреним пореским обавезама не старије од 30 дана (издаје Пореска 

управа РС). 

 

4. Субвенција угоститељима чији рад ће бити отежан усљед провођења 

реконструкције дијела улице Бана Милосављевића 

Пословни субјекти треба да доставе сљедеће документе, а којима доказују испуњеност 

општих и посебних услова: 

- Попуњен образац за пријаву (Образац Р1); 

- Копија рјешења о регистрацији привредног друштва (издаје Окружни привредни суд 

Бања Лука), или рјешење о регистрацији предузетника (издаје Одјељење за привреду 

и ЛЕР); 

- Увјерење о броју запослених радника на дан 31.03.2022. године (издаје Пореска 

управа РС). 

 

5. Субвенција за развој рецептивног туризма 

Пословни субјекти треба да доставе сљедеће документе, а којима доказују испуњеност 

општих и посебних услова: 

- Попуњен образац за пријаву (Образац Т1); 

- Копија рјешења о регистрацији привредног друштва (издаје Окружни привредни суд 

Бања Лука), или рјешење о регистрацији предузетника (издаје Одјељење за привреду 

и ЛЕР); 

- Увјерење да није под стечајем или ликвидацијом, за привредна друштва – (издаје 

Окружни привредни суд Бања Лука); 

- Израђен пројектни приједлог на прописаном обрасцу  ПП2; 

- Копија лиценце за обављање послова туристичке агенције коју издаје Министарство 

трговине и туризма РС; 

- Потврда о измиреним порезима и доприносима не старије од 30 дана (издаје Пореска 

управа РС); 

- Увјерење о измиреним обавезама по основу ПДВ-а, уколико су у систему ПДВ, не 

старије од 30 дана (издаје Управа за индиректно опорезивање БиХ). 

 

VI Поступак пријаве  

Јавни позив, захтјев за пријаву те остали потребни обрасци као и Правилник о условима 

и начину кориштења субвенција пословним субјектима у Граду Бања Лука за 2022. 

годину, доступни су на званичним интернет страницама Градске управе Града Бања Лука 

и Градске развојне агенције, и то: 

- www.banjaluka.rs.ba 

- www.cidea.org 

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у једном примјерку 

(штампана верзија) у затвореној коверти, путем протокола, у канцеларију број 14 

Градске управе, радним даном од 8:00 до 15:00 часова или путем поште. 

 

 

 

http://www.banjaluka.rs.ba/
http://www.cidea.org/


9 

 

На затвореној коверти је потребно навести сљедећу адресу: 

Град Бања Лука 

Одјељење за привреду и ЛЕР 

Трг српских владара 1 

78000 Бања Лука  

Са назнаком : Пријава на јавни позив за додјелу субвенција пословним субјектима 

 

Захтјев за пријаву те остали потребни обрасци се могу преузети и у штампаној форми, 

сваким радним даном од 8:00 до 15:00 часова, на адреси: 

Предузетнички центар 

Веселина Маслеше број 25 – I спрат (Господска улица) 

78000 Бања Лука 

 

VII Рокови за пријаву 

 

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објаве Јавног позива за сљедеће врсте  

субвенције: 

- Субвенција за покретање самосталних предузетничких дјелатности 

(самозапошљавање), 

- Субвенција за повећање продуктивности и подршку извозу, 

- Субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности и  

- Субвенција за развој рецептивног туризма. 

 

За субвенцију угоститељима чији рад ће бити отежан усљед провођења 

реконструкције дијела улице Бана Милосављевића рок за подношење пријаве је 10 

дана од дана објаве Јавног позива. 

 

VIII Разматрање захтјева и одобравање субвенција 

Комисије за додјелу субвенција, а које су рјешењима именоване од стране Скупштине 

Града Бања Лука ће, за врсту субвенције за коју је надлежна, анализирати пристигле 

захтјеве, провјерити испуњеност општих и посебних услова, провести процедуре 

прописане Правилником о условима и начину кориштења субвенција пословним 

субјектима у Граду Бања Лука за 2022. годину, извршити рангирање те сачинити 

приједлог ранг листи.  

Градоначелник, на приједлоге ранг листи, доноси одлуке о додјели субвенција по врсти 

субвенције. 

Град, којег заступа Градоначелник, ће закључити појединачне уговоре са сваким 

корисником субвенције, а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе. 

 

IX Динамика дозначавања средстава 

Субвенција за покретање самосталних предузетничких дјелатности 

(самозапошљавање),  дозначава се кориснику субвенције на рачун самосталног 

предузетника у пословној банци на начин и у висини како слиједи: 

- Прва транша (60% одобрених средстава) након потписивања уговора; 
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- Друга транша (40% одобрених средстава) након достављања доказа о намјенском 

трошењу прве транше, а најкасније у року од годину дана од дана потписивања 

уговора.  

Субвенција за повећање продуктивности и подршку извозу дозначава се кориснику 

субвенције на рачун пословног субјекта у пословној банци, једнократно, у цјелокупном 

износу, након потписивања уговора. 

Субвенција за очување старих и умјетничких  заната и домаће радиности дозначава 

се кориснику субвенције на рачун самосталног предузетника у пословној банци 

једнократно, у цјелокупном износу, након потписивања уговора. 

Субвенција угоститељима чији рад ће бити отежан услед реконструкције дијела 

улице Бана Милосављевића дозначава се кориснику субвенције на рачун пословног 

субјекта у пословној банци једнократно у цјелокупном износу, након потписивања 

уговора. 

Износ дозначених средстава је намијењен за измирење обавеза по основу доприноса за 

запослене пријављене раднике за период  aприл - децембар 2022. године.  

Субвенција за развој рецептивног туризма дозначава се кориснику субвенције на 

рачун пословног субјекта у пословној банци на начин у висини како слиједи: 

- Прва транша, до 5.000 КМ након потписивања уговора, у складу са предложеним 

буџетом  за трошкове промоције; 

- Преостали дио одобрених средстава ће се дозначавати мјесечно по достављеним 

извјештајима и доказима о броју доведених туриста. Град ће исплатити 30 КМ по 

доведеном туристи с тим да укупан износ не може бити већи од преосталог дијела 

одобрених средстава субвенције.   

 

X Додатне информације 

Додатне инфорамције у вези са овим Јавним позивом могу се добити у: 

1. Одјељењу за привреду и ЛЕР 

Контакт телефони: 051 244 480 

                                 051 244 444 локали 858, 849, 843 

2. Предузетнички центар 

Контакт телефон: 066 864 961 

3. Градска развојна агенција 

Контакт телефони: 051 433 460 

                                 066 803 622            

 

Број: 11 – Г - 3029/22 

Датум: 12.07.2022. године 

                                                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                               Драшко Станивуковић 


