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На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број:97/16 и 36/19), члана 60. став 18.и члана 77. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“, 

број:1/17), а у вези са Програмом додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом 

изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, 

број:4/21) и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских 

посљедица настали усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARSA-COV-2, број: 02-022-792/21 од 

10.05.2021. године, Градоначелник Града Добој, д о н о с и 

 

                                                                            ОДЛУКУ 

    о додјели субвенције за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног  имена  

                           

    

Члан 1. 

Овом одлуком додјељује се субвенција за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног 

имена, пословним субјектима, а на основу Програма додјеле субвенција пословним субјектима 

погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник 

Града Добој“, број:4/21) и Јавног позива пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање 

економских посљедица настали усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARSA-COV-2, број: 02-

022-792/21 од 10.05.2021. године. 

 

Члан 2. 

Право на субвенцију за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, у складу са 

расположивим средствима остварује самостални предузетник/правно лицe, који на дан 31.12.2020. 

године, нема доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу комуналне таксе за истицање 

пословног имена, а којем је забрањено обављање дјелатности, односно ограничено или отежано 

обављање дјелатности, за аликвотни дио комуналне таксе за мјесец март и април  2021. године у висини 

њихове обавезе и то 100%, односно 50% износа аликвотног дијела комуналне таксе, a како слиједи: 
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                                                                                      Члан 3. 

Саставни дио ове Одлуке је табела у којој су наведени пословни субјекти којим се додјељује субвенција 

за дио износа комуналне таксе за истицање пословног имена, са дефинисаним износима одобрене 

субвенције по пословним субјектима. 

 

 

 

Члан 4. 

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије Града Добој. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

 

 ДОСТАВЉЕНО:                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

1.Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности,                                            Борис  Јеринић 
2.Одјељењу за финансије 
3.Архива 
 

 

Редни 

број 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАЗИВ ФИРМЕ 

 

ИЗНОС 

 

ПОСТОТАК 

СУБВЕНЦИЈЕ 

1. FS „GOGA“, Gordana Koprinjinski s.p. Doboj      5,00  KM 

 

                  50% 

 2. Restoran „LESKOVAČKI ROŠTILJ“, Igor Delić s.p. Doboj    25,00  KM 

 

50% 

3. FS “KREATIVNI TIM”, Đurković Lidija s.p. Doboj    5,00  KM 

 

50% 

4. Noćni klub “STUDIO”, Dragan Blagojević s.p. Doboj            250,00 KM 50% 

5. “KING” DOO Doboj 125,00 KM 50% 

6. “DŽUNGLA” D.O.O. Doboj 164,60 KM 50% 

7. “TREBAVA EKSPRES” D.O.O. Doboj 

 

41,67 KM 50% 

                                                                      У К У П Н О            616,27 КМ 


