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Na temelju članka 38. stavak 1. točka 2.  Statuta 

Općine Posušje („Službeni glasnik Općine 

Posušje“,  broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 

5 Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi 

ublažavanja  posljedica pandemije prouzročene 

korona virusom (COVID 19), („Službeni 

glasnik općine Posušje“,  broj:6/20 i 7/20), 

Općinski načelnik Općine Posušje  d o n o s i: 

  
P    R    A    V    I    L    N    I    K 

o provođenju Odluke o mjerama pomoći 

gospodarstvu radi ublažavanja posljedica 

pandemije prouzročene korona virusom 

(COVID-19) 

 

I 

Ovim pravilnikom se propisuje način realizacije 

mjera iz članka 3.  Odluke o mjerama pomoći 

gospodarstvu radi ublažavanja  posljedica 

pandemije prouzročene korona virusom 

(COVID-19) Općinskog vijeća Posušje (u 

daljnjem tekstu:Odluke). 

Općinski načelnik će u roku od 3 dana od dana 

stupanja na snagu ovog pravilnika formirati 

Povjerenstvo za provođenje Odluke o mjerama 

pomoći gospodarstvu (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo)   koje će utvrđivati sve prijedloge 

mjera propisane ovim pravilnikom, Općinskom 

načelniku.  

II 

Mjera „Oslobađanje plaćanja Općinske 

komunalne naknade za istaknutu tvrtku za 

2020. godinu, a ukoliko je ista plaćena u 

razdoblju do donošenja ove Odluke, priznati 

će se kao akontacija za 2021. godinu, na 

temelju podnesenog zahtjeva“, će se 

provoditi na sljedeći način: 

Obveznici Općinske komunalne naknade za 

istaknutu tvrtku za 2020. godinu koji 

ispunjavaju uvjete za oslobađanje iz članka 2. 

Odluke  podnijet će u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ovog pravilnika, poreznoj 

upravi zahtjev za storniranje obrasca OKNIT za 

2020. godinu.  

Obveznici iz prethodnog stavka koji su već 

platili obavezu istu će koristiti kao uplatu za 

2021. godinu. 

Uz zahtjev iz stavka 1. i 2. ovog članka 

obveznik naknade je obavezan dostaviti 

Uvjerenje Općine Posušje da ispunjava uvjete 

za oslobađanje sukladno članku 2. Odluke. 

Uvjerenje sukladno odredbama Zakona o 

upravnom postupku izdaje Općinski načelnik na 

prijedlog Povjerenstva, na temelju Zahtjeva za 

izdavanje uvjerenja na obrascu iz Priloga 1 

ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio. 

Za uvjerenje iz prethodnog stavka se ne plaća 

upravna pristojba. 

Uz zahtjev za izdavanje uvjerenja podnositelj je 

dužan priložiti  kopiju rješenja o odobrenju za 

obavljanje djelatnosti, uvjerenje porezne uprave 

o izmirenim obavezama za javne prihode na dan 

31.12.2019. godine, kopiju Obavijesti o 

razvrstavanju poslovnog subjekta prema 

klasifikaciji djelatnosti i kopiju uvjerenja o 

poreznoj registraciji. 

III 

Mjera  „Oslobađanje od plaćanje komunalne 

naknade za poslovne prostore za razdoblje 

od 6 mjeseci, počevši od 01. travnja 2020. 

godine“,  će se provoditi na sljedeći način: 

Obveznici Općinske komunalne naknade za 

poslovne prostore koji ispunjavaju uvjete za 

oslobađanje sukladno članku 2. Odluke, će u 

roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 

pravilnika, podnijeti pismeni zahtjev za 

oslobađanje Javnoj ustanovi „URBIKOM“ na 

obrascu iz Priloga 2 ovog pravilnika koji čini 

njegov sastavni dio, a koja će u daljnjem roku 

od 30 dana donijeti Rješenje po zahtjevu za 

oslobađanje. 

Uz pismeni zahtjev su dužni dostaviti Uvjerenje 

porezne uprave o izmirenim obavezama za 

javne prihode na dan 31.12.2019. godine,  

Uvjerenje Općine Posušje da ispunjava uvjete 

za oslobađanje sukladno članku 2. Odluke,  

kopiju Rješenja o odobrenju za obavljanje 

djelatnosti, kopiju Obavijesti o razvrstavanju 

poslovnog subjekta prema klasifikaciji 

djelatnosti i kopiju uvjerenja o poreznoj 

registraciji. 

IV 

Mjera „Oslobađanje od plaćanja zakupnina 

prema Općini Posušje za vrijeme trajanja 

prirodne nesreće“,  će se provoditi na sljedeći 

način: 

Pravne osobe i fizičke osobe koje sаmоstаlnо 

оbаvlјајu rеgistriranu pоslоvnu dјеlаtnоst sa 

sjedištem ili poslovnicom na području općine 

Posušje, koje ispunjavaju uvjete za oslobađanje 

sukladno članku 2. Odluke, podnose zahtjev za 

oslobađanje na obrascu iz Priloga 3 ovog 

pravilnika, Općinskom načelniku putem 

Povjerenstva, u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ovog pravilnika, za već 

zaključene ugovore o zakupu.  

prilog%201%20zahtjev%20za%20uvjerenje.docx
prilog%202.zahtjev%20URBIKOM-u.docx
prilog%203%20zahtjev%20za%20oslobađanje%20zakupnine.docx
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Uz zahtjev su obavezni dostaviti uvjerenje 

porezne uprave o izmirenim obavezama za 

javne prihode na dan 31.12.2019. godine, 

kopiju Rješenje o odobrenju za obavljanje 

djelatnosti kopiju Obavijesti o razvrstavanju 

poslovnog subjekta prema klasifikaciji 

djelatnosti i kopiju uvjerenja o poreznoj 

registraciji. 

Općinski načelnik će na prijedlog Povjerenstva 

u daljnjem roku od 30 dana donijeti odluku o 

podnesenom zahtjevu. 

V 

Mjera „Odlaganje ovršnih postupaka i 

odgoda postupaka prisilne naplate 

pokrenutih od strane Općine Posušje, javnih 

ustanova i javnih poduzeća kojima je osnivač 

Općina  Posušje, za vrijeme trajanja 

prirodne nesreće“ će se provoditi na sljedeći 

način: 

Osobe zadužene za vođenje ovršnih postupaka i 

postupaka prisilne naplate  koji se odnose  na 

pravne osobe i fizičke osobe koje sаmоstаlnо 

оbаvlјајu rеgistriranu pоslоvnu dјеlаtnоst sa 

sjedištem ili poslovnicom na području općine 

Posušje, koji ispunjavaju uvjete za oslobađanje 

sukladno članku 2. Odluke,  će  odložiti ovršne 

postupke koje vode te u skladu sa zakonom 

predložiti odgodu postupka prisilne naplate u 

kojem sudjeluju, za vrijeme  trajanja prirodne 

nesreće. 

VI 

Mjera „Omogućavanje plaćanja obveza 

prema Općini Posušje nastalih do 01. siječnja 

2020. godine u mjesečnim ratama bez 

kamata, do kraja 2020. godine“,  na temelju 

zahtjeva korisnika prava,“ će se provoditi na 

sljedeći način: 

Pravne osobe i fizičke osobe koje sаmоstаlnо 

оbаvlјајu rеgistriranu pоslоvnu dјеlаtnоst sa 

sjedištem ili poslovnicom na području općine 

Posušje koje ispunjavaju uvjete za oslobađanje 

sukladno članku 2. Odluke, podnose zahtjev za 

zaključenje Sporazuma o plaćanju obveza 

prema Općini Posušje nastalih do 01. siječnja 

2020. godine u mjesečnim ratama bez kamata, 

do kraja 2020. godine na obrascu iz Priloga 4 

ovog pravilnika, Općinskom načelniku, putem 

Povjerenstva, u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ovog pravilnika.  

Uz zahtjev su obavezni dostaviti uvjerenje 

porezne uprave o izmirenim obavezama za 

javne prihode na dan 31.12.2019. godine,  

Kopiju Rješenja o odobrenju za obavljanje 

djelatnosti, kopiju Obavijesti o razvrstavanju 

poslovnog subjekta prema klasifikaciji 

djelatnosti, kopiju uvjerenja o poreznoj 

registraciji i ispravu temeljem koje je utvrđena 

novčana obaveza prema općini Posušje. 

Općinski načelnik je obavezan u daljnjem roku 

od 30 dana zaključiti predloženi sporazum 

ukoliko Povjerenstvo utvrdi da su ispunjeni 

uvjeti. 

VII 

Mjera „Osiguranje dijela minimalne neto 

plaće zaposlenika  koji su prijavljeni s 

mjestom rada na području općine Posušje 

kod pravnih i fizičkih osoba  koje sаmоstаlnо 

оbаvlјајu rеgistriranu pоslоvnu dјеlаtnоst sa 

sjedištem ili poslovnicom na području općine 

Posušje, koje ispunjavaju uvjete definirane 

člankom 3. Zakona o poticanju razvoja 

malog gospodarstva („Narodne novine 

Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 

3/20), za travanj i svibanj u iznosu od 300,00 

KM mjesečno, odnosno razmjerno broju 

dana koliko je trajala zabrana obavljanja 

gospodarske aktivnosti u travnju i svibnju  iz 

Proračuna Općine Posušje za 2020. godinu 

za one koji nisu obuhvaćeni Federalnim i 

Županijskim Zakonom o ublažavanju 

negativnih ekonomskih posljedica izazvanih 

pandemijom koronavirusa (COVID 19)” će 

se provoditi na sljedeći način: 

Pravne osobe i fizičke osobe koje sаmоstаlnо 

оbаvlјајu rеgistriranu pоslоvnu dјеlаtnоst sa 

sjedištem ili poslovnicom na području općine 

Posušje,  koje ispunjavaju uvjete za oslobađanje 

sukladno članku 2. i članku 3.  stavak 1.  alineja 

6.  Odluke, a koje nisu obuhvaćene Federalnim 

i Županijskim Zakonom o ublažavanju 

negativnih ekonomskih posljedica izazvanih 

pandemijom koronavirusa (COVID 19), 

podnose zahtjev za dodjelu proračunskih 

sredstava za osiguranje dijela minimalne neto 

plaće  za  zaposlenike koji su prijavljeni s 

mjestom rada na području općine Posušje, za 

travanj i svibanj u iznosu od 300,00 KM 

mjesečno, odnosno razmjerno broju dana koliko 

je trajala zabrana obavljanja gospodarske 

aktivnosti u travnju i svibnju,  iz Proračuna 

Općine Posušje, na obrascu iz Priloga 5  i 5a 

ovog pravilnika, Općinskom načelniku putem 

Povjerenstva,  u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ovog pravilnika. 

Uz zahtjev na propisanom obrascu dužni su 

dostaviti: 

prilog%204%20zahtjev%20za%20plaćanje%20u%20ratama.docx
prilog%205%20zahtjev%20za%20isplatu%20plaća.docx
prilog%205%20a%20zahtjev%20za%20isplatu%20plaća.docx


Broj 8 –  stranica  198                                   Službeni glasnik općine Posušje                           10. lipnja  2020. godine 

- kopiju Obrasca 2001 – Specifikacija uz 

isplatu plaća zaposlenika u radnom 

odnosu kod pravnih i fizičkih osoba te 

Obrazac MIP – 1023 – Mjesečni 

izvještaj o isplaćenim plaćama za 

mjesec ožujak 2020 godine ovjeren od 

Porezne uprave (prijemni pečat ili DLN 

broj), ili kopiju  Obrasca 2002 - 

Specifikacija uz uplatu doprinosa 

poduzetnika s prebivalištem u FBiH za 

mjesec ožujak 2020. godine ovjerenu 

od Porezne uprave (prijemni pečat ili 

DLN broj), 

- specifikaciju broja prijavljenih 

zaposlenika sa stanjem na dan 

30.04.2020. godine za koje se traži 

isplata dijela minimalne neto plaće, 

koja odgovara evidenciji Porezne 

uprave potpisana i ovjerena od strane 

podnositelja zahtjeva, 

- Izjavu kojom potvrđuju da sa 

zaposlenicima za koje traže naknadu 

dijela minimalne neto plaće, nije 

otkazan ugovor o radu do 31.05.2020, 

te da svi zaposlenici imaju mjesto rada 

na području općine Posušje,  potpisana 

i ovjerena od strane podnositelja 

zahtjeva, na obrascu iz Priloga 6 i 6 a 

ovog pravilnika, 

- izjavu kojom potvrđuju da ispunjavaju 

uvjete definirane člankom 3. Zakona o 

poticanju razvoja malog gospodarstva 

(„Narodne novine Županije 

Zapadnohercegovačke“, broj: 3/20), 

potpisana i ovjerena od strane 

podnositelja zahtjeva, na obrascu iz 

Priloga 7 i 7 a  ovog pravilnika, 

- kopiju Obavijesti o razvrstavanju 

poslovnog subjekta - prema 

klasifikaciji (vrsti) djelatnosti, 

- kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji 

– ID broj, 

- kopiju  rješenja o odobrenju za rad, 

- kopiju ugovora s bankom o otvaranju 

transakcijskog računa, 

- uvjerenje porezne uprave o izmirenim 

obavezama za javne prihode na dan 

31.12.2019. godine. 

Općinski načelnik je obavezan na prijedlog 

Povjerenstva u  roku od 15 dana  donijeti odluku 

po zahtjevu. 

Podnositelj zahtjeva može u roku od 3 dana od 

dana dostave odluke iz prethodnog stavka 

uložiti prigovor. 

Korisnici sredstava obvezni su dodijeljena 

sredstva koristiti namjenski. 

Korisnik odobrenih sredstava je dužan u roku 

od 30 dana od dana prijema sredstava Općini 

Posušje dostaviti Izvješće o utrošku 

proračunskih sredstava na obrascu iz Priloga 8 

ovog pravilnika. Uz obrazac se obavezno 

dostavlja: 

 

- kopija  Obrasca 2002 -  Specifikacija uz 

uplatu doprinosa poduzetnika s 

prebivalištem u FBiH za mjesec 

travanj/svibanj 2020. godine ovjerenu 

od Porezne uprave (prijemni pečat ili 

DLN broj), 

- kopiju Obrasca 2001 – Specifikacija uz 

isplatu plaća zaposlenika u radnom 

odnosu kod pravnih i fizičkih osoba te 

Obrazac MIP – 1023 – Mjesečni 

izvještaj o isplaćenim plaćama za 

mjesec travanj/svibanj 2020. godine 

ovjerenu od Porezne uprave  (prijemni 

pečat ili DLN broj). 

VIII 

Tijela koja postupaju po odredbama ovog 

pravilnika imaju pravo provjere svih podataka 

navedenih u dostavljenoj dokumentaciji, kao i 

pribavljanje ostalih podataka potrebnih za 

donošenje odluke po službenoj dužnosti. 

Nepotpuni zahtjevi  i  zahtjevi podneseni izvan 

roka, se neće uzimati u razmatranje. 

 

IX 

Ovaj Pravilnik  stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku Općine Posušje“. 

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika 

Općinski načelnik će objaviti Javni poziv za 

podnošenje zahtjeva za realizaciju mjera 

pomoći  poduzetnicima pogođenim 

posljedicama proglašene nepogodne 

uzrokovane korona virusom COVID 19 na 

oglasnoj ploči općine Posušje,  Web stranici 

općine Posušje i Radio Posušju. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

OPĆINA POSUŠJE 

               OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Branko Bago, v.r.                                                                                              
Broj: 01-522/20 

Posušje,10.06. 2020. godine 

 

prilog%206.izjava%20da%20nije%20otkazan%20ugovor%20o%20radu.docx
prilog%206.a%20izjava%20da%20nije%20otkazan%20ugovor%20o%20radu.docx
prilog%207.izjava%20za%20malo%20gospodarstvo.docx
prilog%207.a%20izjava%20za%20malo%20gospodarstvo.docx
prilog%208%20izvješće%20o%20uterošku%20proračunskih%20sredstava.docx
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 

koronavirusom(COVID-19)          Prilog  1 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja  o zabrani rada dužem od 30 dana 

 

 

Podnositelj zahtjeva: 

_______________________________________________________ 

Naziv i sjedište pravne osobe ili naziv i ime i prezime vlasnika samostalne radnje 

 

Šifra djelatnosti_____________ 

 

Naziv djelatnosti___________________________________________________ 

 

Identifikacijski broj:______________________ 

 

 

 

Općinski načelnik Općine Posušje 

Putem Povjerenstva za provođenje Odluke o     

mjerama pomoći gospodarstvu 

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja  o zabrani rada dužem od 30 dana 

 

Obraćamo se naslovu s prijedlogom da nam sukladno članku 2. Odluke o mjerama pomoći 

gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene koronavirusom (COVID-

19), izda uvjerenje da nam je bio zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne 

zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Općine Posušje u razdoblju 

dužem od 30 dana u svrhu ostvarivanja prava. 

 

Uz zahtjev prilažemo: 

1.Kopiju rješenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti,  

2.Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama za javne prihode na dan 31.12.2019.  

3.Kopiju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti, 

4.Kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji. 

 
 

Datum:_______2020.                  Potpis i pečat podnositelja zahtjeva 

 

 

       _____________________________ 
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 

koronavirusom(COVID-19)          Prilog  2 

Zahtjev za Oslobađanje od plaćanje komunalne naknade za poslovne prostore za razdoblje od 6 mjeseci 

 

 

Podnositelj zahtjeva: 

_______________________________________________________ 

Naziv i sjedište pravne osobe ili naziv i ime i prezime vlasnika samostalne radnje 

 

Šifra djelatnosti_____________ 

 

Naziv djelatnosti__________________________________________________ 

 

Identifikacijski broj:______________________ 

 

 

JU URBIKOM d.o.o. Posušje 

 

Zahtjev za Oslobađanje od plaćanje komunalne naknade za poslovne prostore za razdoblje 

od 6 mjeseci 

 

Obraćamo se naslovu s prijedlogom da nas sukladno članku 3. Odluke o mjerama pomoći 

gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene koronavirusom (COVID-

19), oslobodi od plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore za razdoblje od 6 

mjeseci, počevši od 01. travnja 2020. godine, iz razloga što nam je zabranjen rad naredbama 

Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite 

Općine Posušje u razdoblju dužem od 30 dana. 

 

Uz zahtjev prilažemo 

1. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama za javne prihode na dan 31.12.2019.    

   godine,   

2.Uvjerenje Općine Posušje da ispunjava uvjete za oslobađanje sukladno članku 2.  

    Odluke,   

3.Kopiju Rješenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti, 

4.Kopiju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti, 

5.Kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji. 

 

Datum:_______2020.     Potpis i pečat podnositelja zahtjeva 

 

 

       _____________________________ 
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 
koronavirusom(COVID-19)           Prilog  3 

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja zakupnina prema Općini Posušje za vrijeme trajanja prirodne nesreće 

 
Podnositelj zahtjeva: 
 
___________________________________________________________________ 
Naziv i sjedište pravne osobe ili naziv i ime i prezime vlasnika samostalne radnje 
 
Šifra djelatnosti_____________ 
 
Naziv djelatnosti______________________________________________________ 
 
Identifikacijski broj:______________________ 
 
 
 

Općinski načelnik Općine Posušje 
Putem Povjerenstva za provođenje Odluke o     
mjerama pomoći gospodarstvu 

 
Zahtjev za Oslobađenje od plaćanja zakupnina prema Općini Posušje za vrijeme 

trajanja prirodne nesreće 
 

Obraćamo se naslovu s prijedlogom da nas sukladno članku 3. Odluke o mjerama pomoći 
gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene koronavirusom (COVID-
19), oslobodi od plaćanja zakupnine prema Općini Posušje za vrijeme trajanja prirodne 
nesreće, koju sam dužan plaćati temeljem Ugovora o zakupu broj: ___________________ 
________________ iz razloga što nam je bio zabranjen rad naredbama Federalnog stožera 
civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Općine Posušje u 
razdoblju dužem od 30 dana. 
 
Uz zahtjev prilažemo: 

1.Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama za javne prihode na dan 31.12.2019.   
   godine,  
2.Kopiju Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti, 
3.Kopiju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti,  
4.Kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji. 

 
 

 
Datum: ______2020.     Potpis i pečat podnositelja zahtjeva 
 
 
       _____________________________ 
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 
koronavirusom(COVID-19)                          Prilog  4 

 
Zahtjev za plaćanja obveza prema Općini Posušje nastalih do 01. siječnja 2020. godine u mjesečnim ratama bez kamata, 
do kraja 2020.  godine 

 
Podnositelj zahtjeva: 
_______________________________________________________ 
Naziv i sjedište pravne osobe ili naziv i ime i prezime vlasnika samostalne radnje 
 
Šifra djelatnosti_____________ 
 
Naziv djelatnosti___________________________________________________ 
 
Identifikacijski broj:______________________ 
 

 
Općinski načelnik Općine Posušje 
Putem Povjerenstva za provođenje Odluke o     
mjerama pomoći gospodarstvu 

 
Zahtjev za plaćanja obveza prema Općini Posušje nastalih do 01. siječnja 2020. godine u 

mjesečnim ratama bez kamata, do kraja 2020. godine 
 

 
Obraćamo se naslovu s prijedlogom da nam sukladno članku 3. Odluke o mjerama pomoći 
gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene koronavirusom (COVID-
19), omogući  plaćanja obveza prema Općini Posušje nastale temeljem _____________ 
broj:__________________________u iznosu od ______KM u __________mjesečnih obroka , 
bez obračunatih kamata iz razloga što nam je bio zabranjen rad naredbama Federalnog 
stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Općine 
Posušje u razdoblju dužem od 30 dana. 
 
Uz zahtjev prilažemo: 

1.Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama za javne prihode na dan 31.12.2019.   
    godine,   
2.Kopiju Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti,  
3.Kopiju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti,  
4.Kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji, 
5.Ispravu temeljem koje je utvrđena novčana obaveza prema Općini Posušje. 

 
 

Datum: ______2020.     Potpis i pečat podnositelja zahtjeva 
 
 
       _____________________________ 
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 
koronavirusom(COVID-19)                            Prilog  5 
 
Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za osiguranje dijela minimalne neto plaće za zaposlenike za mjesec travanj 
2020.  godine 

 
            
Podnositelj zahtjeva: 
 
_____________________________________________________________________ 
 Naziv i sjedište pravne osobe i ime i prezime odgovorne osobe ili naziv i ime i prezime vlasnika samostalne radnje 

  
Kontakt telefon.________________________________ 

 
e-mail________________________________________ 

 
Šifra djelatnosti____________________________ 

 
Naziv djelatnosti________________________________ 

 
Identifikacijski broj:__________________________ 

     
Naziv banke____________________________________ 
 
Broj transakcijskog računa_________________________ 
 

Općinski načelnik Općine Posušje 
Putem Povjerenstva za provođenje Odluke o     
mjerama pomoći gospodarstvu 

 
Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za osiguranje dijela minimalne neto plaće  za 

zaposlenike za mjesec travanj 2020. godine 
 

 
Obraćamo se naslovu s prijedlogom da nam sukladno članku 3. Odluke o mjerama pomoći 
gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene koronavirusom (COVID-
19), omogući  dodjelu proračunskih sredstava za osiguranje dijela minimalne neto plaće  za 
_________zaposlenika za  mjesec travanj 2020. godine u iznosu od ______KM iz razloga što 
nam je bio zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera 
civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Općine Posušje, a  nismo obuhvaćeni Federalnim i 
Županijskim Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih 
pandemijom koronavirusa (COVID 19). 
 
Uz zahtjev prilažemo: 
 

1. Kopiju Obrasca 2001 – Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod 

pravnih i fizičkih osoba te Obrazac MIP – 1023 – Mjesečni izvještaj o isplaćenim 

plaćama za mjesec ožujak 2020. godine ovjerenu od Porezne uprave  (prijemni pečat 
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ili DLN broj), ili kopiju  Obrasca 2002 - Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika s 

prebivalištem u FBiH za mjesec ožujak 2020. godine ovjerenu od Porezne uprave  

(prijemni pečat ili DLN broj), 

2. Specifikaciju broja prijavljenih zaposlenika sa stanjem na dan 30.04.2020. godine za 
koje se traži isplata dijela najniže neto plaće koja odgovara evidenciji Porezne uprave,  

3. Izjavu kojom potvrđujemo da sa zaposlenicima za koje tražimo naknadu dijela 
minimalne neto plaće nije otkazan ugovor o radu nije otkazan ugovor o radu do 
31.05.2020, te da svi zaposlenici imaju mjesto rada na području općine Posušje  

4. Izjavu kojom potvrđujemo da ispunjavamo uvjete definirane člankom 3. Zakona o 
poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke, broj: 3/20), 

5. Kopiju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta - prema klasifikaciji (vrsti) 

djelatnosti, 

6. Kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji – ID broj, 

7. Kopiju  rješenja o odobrenju za rad, 

8. Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa, 

9. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama za javne prihode na dan 31.12.2019. 

godine. 

 
 
Datum: ______2020.     Potpis i pečat podnositelja zahtjeva 
 
 
       _____________________________ 
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 
koronavirusom(COVID-19)                         Prilog  5a 
 
Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za osiguranje dijela minimalne neto plaće za zaposlenike za mjesec svibanj 
2020.  godine 

 
            
Podnositelj zahtjeva: 
 
_____________________________________________________________________ 
 Naziv i sjedište pravne osobe i ime i prezime odgovorne osobe ili naziv i ime i prezime vlasnika samostalne radnje 

  
Kontakt telefon.________________________________ 

 
e-mail________________________________________ 

 
Šifra djelatnosti____________________________ 

 
Naziv djelatnosti________________________________ 

 
Identifikacijski broj:__________________________ 

     
Naziv banke____________________________________ 
 
Broj transakcijskog računa_________________________ 
 

Općinski načelnik Općine Posušje 
Putem Povjerenstva za provođenje Odluke o     
mjerama pomoći gospodarstvu 

 
Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava za osiguranje dijela minimalne neto plaće za 

zaposlenike za mjesec svibanj 2020. godine 
 

 
Obraćamo se naslovu s prijedlogom da nam sukladno članku 3. Odluke o mjerama pomoći 
gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene koronavirusom (COVID-
19), omogući  dodjelu proračunskih sredstava za osiguranje dijela minimalne neto plaće  za 
_________zaposlenika za  mjesec svibanj 2020. godine u iznosu od ______KM iz razloga što 
nam je bio zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera 
civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Općine Posušje, a nismo obuhvaćeni Federalnim i 
Županijskim Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih 
pandemijom koronavirusa (COVID 19).  
 
Uz zahtjev prilažemo: 
 

1. Kopiju Obrasca 2001 – Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod 

pravnih i fizičkih osoba te Obrazac MIP – 1023 – Mjesečni izvještaj o isplaćenim 

plaćama za mjesec ožujak 2020. godine ovjerenu od Porezne uprave  (prijemni pečat 
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ili DLN broj), ili kopiju  Obrasca 2002 - Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika s 

prebivalištem u FBiH za mjesec ožujak 2020. godine ovjerenu od Porezne uprave  

(prijemni pečat ili DLN broj), 

2. Specifikaciju broja prijavljenih zaposlenika sa stanjem na dan 30.04.2020. godine za 
koje se traži isplata dijela najniže neto plaće koja odgovara evidenciji Porezne uprave,  

3. Izjavu kojom potvrđujemo da sa zaposlenicima za koje tražimo naknadu dijela 
minimalne neto plaće nije otkazan ugovor o radu do 31.05.2020, te da svi zaposlenici 
imaju mjesto rada na području općine Posušje,  

4. Izjavu kojom potvrđujemo da ispunjavamo uvjete definirane člankom 3. Zakona o 
poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke, broj: 3/20), 

5. Kopiju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta - prema klasifikaciji (vrsti) 

djelatnosti, 

6. Kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji – ID broj, 

7. Kopiju  rješenja o odobrenju za rad, 

8. Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa, 

9. Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama za javne prihode na dan 31.12.2019. 

godine. 

 
 
Datum: ______2020.     Potpis i pečat podnositelja zahtjeva 
 
 
       _____________________________ 
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 
koronavirusom(COVID-19)           Prilog  6 

Izjava da sa zaposlenicima  nije raskinut ugovor o radu do 31.05.2020.  godine, te da svi zaposlenici imaju 
mjesto rada na području općine Posušje 

 

 
IZJAVA  

 

Ja, dolje potpisani____________________________________________________________ 

                                                

 s osobnom iskaznicom broj: ______________________ izdanom od ___________________, 

u svojstvu predstavnika gospodarskog subjekta/ vlasnik obrta 

___________________________________________________________________________ 

                                        

ID broj: _____________________ čije sjedište se nalazi u _____________________________ 

                                                                                                                           

na adresi ____________________________________________________________________ 

                           

Sa šifrom djelatnosti:___________________i nazivom djelatnosti______________________ 

___________________________________________________________________________ 

kao podnositelj zahtjeva za dodjelu proračunskih sredstava za osiguranje dijela minimalne 

neto plaće za zaposlenike za mjesec travanj 2020. godine, pod punom moralnom, 

materijalnom i kaznenom odgovornošću:  

 
I Z J A V LJ U J E M 

 
 

Da sa zaposlenicima za koje tražimo naknadu plaće nije raskinut ugovor o radu do 31.05.2020. 
godine, te da svi zaposlenici imaju mjesto rada na području općine Posušje. 
 
Izjavu dao: _____________________  Potpis i pečat podnositelja zahtjeva 

 
Posušje:___________________2020.   ________________________ 
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 
koronavirusom(COVID-19)          Prilog  6a 
 

Izjava da sa zaposlenicima nije raskinut ugovor o radu do 31.05.2020.  godine, te da svi zaposlenici imaju 
mjesto rada na području općine Posušje 

 
IZJAVA  

 

Ja, dolje potpisani____________________________________________________________ 

                                                

 s osobnom iskaznicom broj: ______________________ izdanom od ___________________, 

u svojstvu predstavnika gospodarskog subjekta/ vlasnik obrta 

___________________________________________________________________________ 

                                        

ID broj: _____________________ čije sjedište se nalazi u _____________________________ 

                                                                                                                           

na adresi ____________________________________________________________________ 

                           

Sa šifrom djelatnosti:___________________i nazivom djelatnosti______________________ 

___________________________________________________________________________ 

kao podnositelj zahtjeva za dodjelu proračunskih sredstava za osiguranje dijela minimalne 

neto plaće  za zaposlenike za mjesec svibanj 2020. godine, pod punom moralnom, 

materijalnom i kaznenom odgovornošću:  

 
I Z J A V LJ U J E M 

 
 

Da sa zaposlenicima za koje tražimo naknadu plaće nije raskinut ugovor o radu do 31.05.2020 
godine, te da svi zaposlenici imaju mjesto rada na području općine Posušje. 
 
Izjavu dao: _____________________  Potpis i pečat podnositelja zahtjeva 

 
Posušje:___________________2020.  ________________________ 
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 
koronavirusom(COVID-19)          Prilog  7 
Izjava da gospodarski subjekt  ulazi u kategoriju malog gospodarstva 

 
IZJAVA  

 

Ja, dolje potpisani____________________________________________________________ 

                                                

 s osobnom iskaznicom broj: ______________________ izdanom od ___________________, 

u svojstvu predstavnika gospodarskog subjekta/ vlasnik obrta 

___________________________________________________________________________ 

                                        

ID broj: _____________________ čije sjedište se nalazi u _____________________________ 

                                                                                                                           

na adresi ____________________________________________________________________ 

                           

Sa šifrom djelatnosti:___________________i nazivom djelatnosti______________________ 

___________________________________________________________________________ 

kao podnositelj zahtjeva za dodjelu proračunskih sredstava za osiguranje dijela minimalne 

neto plaće za zaposlenike za mjesec travanj 2020. godine, pod punom moralnom, 

materijalnom i kaznenom odgovornošću:  

 
I Z J A V LJ U J E M 

 
 

Da gospodarski subjekt koji predstavljam ulazi u kategoriju malog gospodarstva sukladno 
članku 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke, broj: 3/20) 
 
Izjavu dao: _____________________  Potpis i pečat podnositelja zahtjeva 

 
Posušje:___________________2020. ________________________ 
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 
koronavirusom(COVID-19)          Prilog  7a 
Izjava da gospodarski subjekt  ulazi u kategoriju malog gospodarstva 
 

 

 
IZJAVA  

 

Ja, dolje potpisani____________________________________________________________ 

                                                

 s osobnom iskaznicom broj: ______________________ izdanom od ___________________, 

u svojstvu predstavnika gospodarskog subjekta/ vlasnik obrta 

___________________________________________________________________________ 

                                        

ID broj: _____________________ čije sjedište se nalazi u _____________________________ 

                                                                                                                           

na adresi ____________________________________________________________________ 

                           

Sa šifrom djelatnosti:___________________i nazivom djelatnosti.______________________ 

___________________________________________________________________________ 

kao podnositelj zahtjeva za dodjelu proračunskih sredstava za osiguranje dijela minimalne 

neto plaće  za zaposlenike za mjesec svibanj 2020. godine, pod punom moralnom, 

materijalnom i kaznenom odgovornošću:  

 
I Z J A V LJ U J E M 

 
 

Da gospodarski subjekt koji predstavljam ulazi u kategoriju malog gospodarstva sukladno 
članku 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke, broj: 3/20) 
 
Izjavu dao: _____________________  Potpis i pečat podnositelja zahtjeva 

 
Posušje:___________________2020.  ________________________ 
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Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene 
koronavirusom(COVID-19)          Prilog  8 
Izvješće o utrošku proračunskih sredstava općine Posušje radi isplate naknade plaća 

 
 

OPĆINA POSUŠJE 
SLUŽBA ZA FINANCIJE 

 

IZVJEŠĆE O UTROŠKU PRORAČUNSKIH SREDSTAVA OPĆINE POSUŠJE RADI ISPLATE 
NAKNADE PLAĆA 

 
 

Naziv pravne osobe/obrta 
 

 

Adresa sjedišta/poslovnice (mjesto,ulica i broj) 
 

 

ID broj 
 

 

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010 
 

 

Naziv djelatnosti 
 

 

Broj zaposlenika na koje je ostvareno pravo 
naknade plaće 
 

 

Datum zaprimanja sredstava 
 

 

Datum isplate plaće zaposlenicima 
 

 

Kontakt telefon i e – mail 
 

 

 
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ OVO IZVJEŠĆE 

1. Kopija Obrasca 2002 - Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika s prebivalištem u 

FBiH za mjesec travanj/svibanj 2020. godine ovjerenu od Porezne uprave (prijemni 

pečat ili DLN broj), 

2. Kopija Obrasca 2001 – Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod 

pravnih i fizičkih osoba te Obrazac MIP – 1023 – Mjesečni izvještaj o isplaćenim 

plaćama za mjesec travanj/svibanj 2020. godine ovjerenu od Porezne uprave (prijemni 

pečat ili DLN broj). 

 
 
Posušje, _______2020.  godine M.P.   Podnositelj izvješća 
 

                                                                                                         ________________ 
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SADRŽAJ 

 

➢ OPĆINSKI NAČELNIK 

 

1. Pravilnik o provođenju Odluke o mjerama 

pomoći gospodarstvu radi ublažavanja 

posljedica pandemije prouzročene korona 

virusom (COVID19) s Prilozoma ……. 196 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZDAJE: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POSUŠJE, Ul. Fra Grge Martića 30 

Službeni glasnik općine Posušje izlazi po potrebi. 

Godišnja pretplata iznosi 100 KM, a uplaćuje se na žiro račun općine Posušje broj: 3382002200101010 

UREĐUJE: Branka Milićević, dipl.iur. 

 


