
 На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 2) Статута Града Бијељина 

(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на сједници 

одржаној дана 14. септембра 2021. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

 

О ДОДЈЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕСТАВА НА ИМЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ САМОСТАЛНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У ЦИЉУ 

УБЛАЖАВАЊА ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА  

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се услови, начин и поступак додјеле бесповратних финансијских 

средстава на име финансијске помоћи самосталним предузетницима са подручја Града 

Бијељина у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса, извор средстава за ове 

намјене и друга питања везана за реализацију ове помоћи. 

 

Члан 2. 

 

Одлука о додјели бесповратних финансијских средстава на име финансијске помоћи 

самосталним предузетницима у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса (у 

даљем тексту Одлука), има за циљ стављање у функцију финансијских средстава на име помоћи 

привредницима на подручју Града Бијељина, којима је у вријеме пандемије у циљу спречавања 

ширења заразе закључцима Републичког штаба и наредбама Градског штаба за ванредне 

ситуације Града Бијељина био привремено забрањен рад. 

Средства се додјељују као једнократна интеревентна подршка усмјерена на опоравак од 

пољедица кризе и рецесије. 

 

Члан 3. 

 

 Корисници средстава су самостални предузетници који послују у сједишту и издвојеним 

јединицама, а који су регистровани на подручју Града Бијељина код Одјељења за привреду 

Града Бијељина (у даљем тексту: корисници средстава). Корисници средстава могу бити и 

самостални предузетници који послују у издвојеним јединицама које су регистроване на 

територији Града Бијељина, а чије сједиште је регистровано на територији друге јединице 

локалне самоуправе. 

 

Члан 4. 

 

За додјелу помоћи из члана 2. ове Одлуке планирана су средства у Буџету Града 

Бијељина за 2021. годину, у оквиру потрошачке јединице Одјељење за привреду, на буџетским 

позицијама: 

Економски код Опис Износ у КМ 

414100 
Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица 

корона вируса 
180.000,00 

415200 Афирмација предузетништва, студије, сајмови 20.000,00 

 УКУПНО 200.000,00 

 

Укупан износ расположивих средстава предвиђених Буџетом Града Бијељина за 2021. 

годину који се усмјерава за реализацију ове Одлуке износи 200.000,00 КМ. 

 



Члан 5. 

 

Финансијска помоћ за све кориснике средстава у смислу ове Одлуке износи 500,00 КМ 

по кориснику, или већи аликвотни дио у случају мањег броја запримљених пријава. 

Уколико број запримљених пријава за додјелу помоћи из ове Одлуке буде већи, од износа 

расположивих средстава из члана 4. ове Одлуке, извршиће се пропорционално смањење 

појединачних износа одобрених средстава по кориснику средстава.  

 

Члан 6. 

 

Право на финансијску помоћ, у смислу ове Одлуке, имају самостални предузетници, који 

испуњавају сљедеће услове: 

 

а) који су код Одјељења за привреду Града Бијељина регистровали самосталну 

дјелатност најкасније до 15. априла 2021. године; 

б) који у вријеме расписивања јавног позива регистровану дјелатност обављају у статусу 

активног предузетника; 

в) којима је закључцима и наредбама надлежних кризних штабова био привремено 

забрањен рад; 

г) који су измирили пореске обавезе са 30.06.2021.године; 

д) који регистровану дјелатност обављају као претежну у сједишту и издвојеним 

јединицама из сљедећих шифри дјелатности: 

 

- 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника (аутобуски превоз) 

- 49.39 – Остали копнени превоз путника, д.н. (аутобуски превоз) 

- 50.30 – Превоз путника унутрашњим воденим путевима 

- 55.10 – Хотели и сличан смјештај 

- 55.20 – Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор 

- 55.90 –  Остали смјештај 

- 56.10 – Дјелатности ресторана и услуге доставе хране (осим објеката брзе хране и 

пекотека), 

- 56.30 – Дјелатности припреме и послуживања пића, 

- 85.53 – Дјелатности возачких школа, 

- 85.59 – Остало образовање, д.н. 

- 85.60 – Помоћне услужне дјелатности у образовању, 

- 96.02 – Фризерски и други третмани за уљепшавање, 

- 96.04 – Дјелатности за његу и одржавање тијела. 

 

Члан 7. 

 

Додјела средстава из ове Одлуке вршиће се путем јавног позива који расписује 

градоначелник Града Бијељина. Јавни позив се објављује у дневном листу „Независне новине“, 

на интернет страници Града (www.gradbijeljina.org), као и на огласној табли Градске управе.  

 

Јавни позив ће бити отворен 20 дана од дана објављивања. 

Текст јавног позива садржи: 

 

- Предмет јавног позива 

- Кориснике који имају право на подношење пријаве 

- Услове за остваривање финансијске помоћи 

- Начин подношења пријаве и потребна документација 

- Рок за подношење пријаве 

- Обавјештење о исходу јавног позива. 



Члан 8. 

 

Документација која се прилаже као доказ о испуњавању услова за додјелу бесповратних 

финансијских средстава на име помоћи је сљедећа: 

 

1. Пријавни образац, 

2. Доказ о регистрацији занатско-предузетничке дјелатности на подручју Града Бијељина 

(копија рјешења о регистрацији предузетника за сједиште и издвојене јединице код 

Одјељења за привреду Града Бијељина), 

3. Потврда о регистрацији код Пореске управе Републике Српске, ПЦ Бијељина (копија 

рјешења о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи – ЈИБ за сједиште и 

издвојене јединице), 

4. Доказ о отвореном рачуну регистроване дјелатности у пословној банци за уплату 

одобрених средстава (копија), 

5. Увјерење Пореске управе Републике Српске, ПЦ Бијељина о измиреним обавезама по 

основу директних пореза са 30.06.2021. године (оригинал или овјерена копија). 

 

Уколико предузетник послује у сједишту и издвојеним јединицама, а остварује право за 

финансијску помоћ и за сједиште и за издвојене јединице, потребно је да попуни пријавни 

образац за сваку издвојену јединицу посебно. 

 

Члан 9. 

 

За реализацију јавног позива градоначелник именује Комисију која има предсједника и 

два члана. 

Комисија ће сукцесивно, у току јавног позива, отварати и обрађивати пристигле пријаве. 

Комисија има задатак да утврди да ли су пристигле пријаве по јавном позиву 

благовремене, допуштене и потпуне. Након обраде пристиглих пријава, Комисија сачињава  

Прелиминарну листу крајњих корисника средстава, са износом одобрених бесповратних 

финансијских средстава на име помоћи по сваком кориснику.  

Комисија сачињава записник за сваког подносиоца пријаве, који обавезно садржи: датум 

и мјесто отварања пријаве, име и презиме подносиоца пријаве, констатацију у вези са 

благовременошћу, потпуношћу и допуштеношћу пријаве, уз навођење да ли достављена пријава 

испуњава услове из Одлуке и Јавног позива.  

Прелиминарна листа крајњих корисника средстава садржи подносиоце пријава који 

испуњавају услове из јавног позива са износима одобрених финансијских средстава, као и 

подносиоце пријава који нису испунили услове из јавног позива, уз образложење који услов 

није испуњен. 

 

Члан 10. 

 

Прелиминарну листу крајњих корисника средстава из члана 9. став 3. Одлуке, Комисија 

објављује на интернет страници и на огласној табли Града Бијељина. 

Члан 11. 

 Против Прелиминарне ранг листе крајњих корисника из члана 9. став 3. Одлуке, сваки 

учесник јавног позива може поднијети приговор градоначелнику у писаној форми у року од 

осам дана од дана објаве на интернет страници и на огласној табли Града Бијељина. 

 Приговором се може тражити преиспитивање проведене процедуре у смислу 

евентуалних пропуста у оцјени пријава корисника средстава које је направила Комисија из 

члана 9. став 1. Одлуке. 



Члан 12. 

 На основу поднешених приговора градоначелник захтијева писмено изјашњење 

Комисије која је сачинила Прелиминарну ранг листу, у погледу основаности приговора. 

Уколико Комисија утврди да су приговори основани, измијениће Прелиминарну листу крајњих 

корисника, а уколико утврди да приговори нису основани приговор ће одбити као неоснован. 

По прибављеном изјашњењу Комисије, градоначелник утврђује коначну листу крајњих 

корисника средстава са износом додијељених средстава сваком кориснику и иста се објављује 

на интернет страници и на огласној табли Града Бијељина. 

Члан 13. 

На основу коначне листе крајњих корисника средстава, Градоначелник доноси Одлуку о 

одабиру корисника бесповратних финансијских средстава на име финансијске помоћи у циљу 

ублажавања посљедица пандемије Корона вируса, са износом додијељених средстава сваком 

кориснику.  

Одлука градоначелника се објављује на интернет страници и на огласној табли Града 

Бијељина, као и у „Службеном гласнику Града Бијељина“. Одлука градоначелника је коначна и 

против ње се не може изјавити жалба или неки други редовни правни лијек. 

Члан 14. 

 

На основу Одлуке о одабиру корисника бесповратних финансијских средстава на име 

финансијске помоћи у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса, Одјељење за 

привреду припрема налоге за плаћање и доставља их у редовну процедуру Одјељењу за 

финансије, како би се извршила исплата одобрених финансијских средстава на рачуне 

корисника. 

 

Члан 15. 

 

Након окончања јавног позива и извршене исплате финансијских средстава на име 

финансијске помоћи у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса, Одјељење за 

привреду ће сачинити Извјештај о реализацији ове Одлуке и исти доставити Скупштини Града 

Бијељина. 

 

Члан 16. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Бијељина“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 

 

Број: 01-022-75/21  

Бијељина, 

Датум,  14.09.2021. године 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 

_____________________ 

Александар Ђурђевић 

 

 


