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Датум:14.05.2020 
 

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

број:97/16 и 36/19) и члана 60. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, 

број: 5/16, 5/17, 13/19), начелник општине Костајница расписује: 

 

 

Ј А В Н И    П О З И В 
пословним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона (COVID 19) на 

подручју општине Костајница 
 
 

I – Предмет јавног позива 
 

Предмет јавног позива је додјела субвенција пословним субјектима за износ: 

- Комуналне таксе за истицање пословног имена, 

- Накнаде за заузимање јавне површине. 

- Ослобађање плаћања закупнине закупцима пословних просторија који су у уговором односу са 

општином Костајница. 

 

 

II – Општи услови 
 

Јавни позив се односи на: 

- Пословне субјекте чије је сједиште на територији општине и којима је забрањено, ограничено или 

отежано обављање дјелатности актима Републичког штаба за ванредне ситуације и 

- Закупце пословних простора који су у уговорном односу са Општином. 

 

Под појмом пословни субјекти подразумјевају се правна лица и самостални предузетници. 

 

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

званичној интернет презентацији општине Костајница. 

 

За додјелу субвенције и/или ослобађања плаћања закупнине подноси се прописани пријавни образац за 

сваку врсту права посебно. 

 

Пријавни образац се може преузети сваког радног дана до 07.00 до 15.00 часова у пријемној канцеларији  

општине Костајница или на интернет презентацији општине Костајница www.opstina-kostajnica.com,  

 



Попуњен пријавни образац, заједно са прописаним прилозима наведеним у овом Јавном позиву предаје се 

непосредно у пријему канцеларију општине Костајница сваки радни дан од 07.00 до 15.00 часова или 

поштом на адресу, Општина Костајница, Светосавска 11, 79224 Костајница. 

 

Уз пријавни образац прилаже се обавјештење о разврставању јединице 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. 

 

За самосталне предузетнике утврдиће се претежна дјелатност увидом у службене евиденције, односно 

регистре општине. 

 

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 погођеним 

кризом изазваном вирусом корона (COVID – 19) на подручју општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број:04/20). 

 

Обвезници комуналне таксе за истицање пословног имена којима је забрањено, ограничено или отежано 

обављање дјелатности  имају право на субвенцију комуналне таксе за 2020. годину и то: 

 

- пословни  субјекти којима је рад забрањен имају праву на 100% субвенције за 2020. годину, 

 

- пословни субјекти којима је рад ограничен или је отежано обављање дјелатности имају право на 

50% субвенције за 2020. годину. 

 

Корисник субвенције може бити пословни субјекат који до дана подношења захтјева нема доспјелих а 

неизмирених обавеза по основу комуналне таксе за истицање пословног имена. 

 

Пријава се подноси Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

 

Рок за подношење пријава је 30.06.2020. године 

 

 

 

2. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине 
 

Ова субвенција додјељује се у складу са  Програмом додјеле субвенција пословним субјектима погођеним 

кризом изазваном вирусом корона (COVID – 19) на подручју општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број:04/20). 

 
Право на субвенцију накнаде за заузимање јавне површине за 2020. годину остварају обвезници којима је 

рад забрањен или ограничен актима Републичког и општинског штаба за ванредне ситуације  за период 

док им је рад забрањен или ограничен: 

 



- пословни  субјекти којима је рад забрањен имају право на 100% субвенције за мјесеце у којима им 

је рад био забрањен. 

 

- пословни субјекти којима је рад ограничен или је отежано обављање дјелатности имају право на 

50% субвенције за мјесеце у којима им је рад ограничен. 

 

Корисник субвенције може бити пословни субјекат који до дана подношења захтјева нема доспјелих а 

неизмирених обавеза по основу накнаде за заузимање јавне површине. 

 

Пријава се подноси Одјељењу за општу управу – Одсјек за просторно уређење, грађење, стамбено-

комуналне послове и заштиту животне средине.   

 

Рок за подношење пријава је 30.06.2020. године 

 

 

3. Ослобађање плаћања закупнине 
 
Право на ослобађање од плаћања закупнине утврђује се у складу са Одлуком о ослобађању од плаћања 

закупнине („Службени гласник општине Костајница“, број:04/20)  

 
Право на ослобађање од плаћања закупнине  имају закупци пословних просторија који су у уговорном 

односу са општином Костајница по основу уговора о комерцијалном закупу, а којима је примјеном аката 

Републичког штаба за ванредне ситуације, у циљу сузбијања вируса забрањен рад или је ограничено радно 

вријеме, и то: 

 

- Комерцијални закупци којима је рад забрањен напријед наведеним наредбама ослобађају се 

плаћања закупнине за мјесеце у којима им је рад забрањен у износу од 100%  

 

- Комерцијални закупци којима је рад ограничен напријед наведеним наредбама ослобађају се 

плаћања закупнине за мјесеце у којима им је рад ограничен у износу од 50%  

 
 
Право на ослобађање закупнине имају закупци који су измирили све обавезе по основу закупа према 

општини Костајница закључно са фебруаром мјесецом 2020. године  

 
 
Пријава се подноси Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

 
Рок за подношење пријава је 30.06.2020. године 

 
 
 
 
          НАЧЕЛНИК 
 Драго Бундало, дипл.ек 
 
 
 
 
 


