
                                                                                                              

         На онову члана 39. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник  

Републике Српске „ број 97/16  и 36/19 ), члана 22. став 1. тачка а) подтачка 8.            

Закона о заштити и спасавању људи у ванредним ситуацијама ( „ Службени 

гласник „ Републике Српске „ број 121/12 и 46/17 ), члана 41. Статута пштине 

Брод ( „ Службени гласник општине Брод „ број 7/17 ), члана  111. и 112.  

Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћен текст ( „ Службени 

гласник општине Брод „ број 5/20 ), а у складу са Одлуком о проглашењу 

ванредне ситуације на територији Републике Српске ( „ Службени гласник 

Републике Српске „ број 25/20 ), и Одлуком о проглашењеу ванредног стања на 

територији Републике Српске ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 

31/20 ), Скупшина општине Брод на  38. редовној сједници одржаној 09.06.2020. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о додјели субвенције  привредним и другим  субјектима на ублажавању 

негативних ефекат насталих појавом и ширењем новог  вирусом корона 

(covid19) на подручју општине Брод  

 

I 

 Овом одлуком додјељује  се субвенција привредним и другим субјектима на 

подручју општине Брод  и то: 

1. Субвенција за износ комуналне таксе   

1. 1. Субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена  

Законом о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 
4/12) и Одлуком о комуналним таксама („Службени гласник општине Брод“, 
број: 4/18 и 15/18), прописана је висина комуналне таксе за пословне субјекте  

Обвезници комуналне таксе за истицање пословног имена, којима је забрањено 
или  ограничено обављање дјелатности, осим бензинских пумпи и плинских 
пумпних станица, имају право на субвенцију аликвотног дијела комуналне таксе 
за мјесецe март, април и мај 2020. године према регистрованој претежној 
дјелатности, а у висини њихове обавезе, и то: 

1) Пословни субјекти којима је забрањен рад имају право на 100% износa 
аликвотног дијела комуналне таксе за март, април и мај 2020. године и 

2) Пословни субјекти којима је рад ограничен, имају право на 50% од износа 
аликвотног дијела комуналне таксе за март, април и мај 2020. године. 

 

1.2. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине ради постављање љетне 
баште и привремених објеката  

Заузимање јавних површина врши се на основу Одлуке о условима и 
начину коришћења јавних површина и неизграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини- пречишћени текст (Сл. гласник општине Брод 13/18) и Одлуке 



о комуналним таксама („Службени гласник општине Брод“, број: 4/18 и 15/18), 
прописана је висина комуналне таксе за коришћење јавне површине, у сврху 
постављања љетње баште. 

Право на субвенцију накнаде за заузимање јавне површине остварују 
обвезници којима је забрањен или ограничен рад, осим бензинских пумпи и 
плинских пумпних станица  за период март, април и мај 2020. године, на начин: 

1) Пословни субјекти којима је рад забрањен у износу од 100% за мјесеце март, 
април и мај 2020. године. 

2) Пословни субјекти којима је рад ограничен у износу од 50% за мјесеце март, 
април и мај 2020. године. 

 

1.3. Субвенција за износ комуналне таксе за коришћење витрина за излагање 
робе ван пословне просторије 

Коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија врши се 
на основу Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 4/12) и Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник 
општине Брод“, број: 4/18 и 15/18), којим је прописана је обавеза плћања 
комуналне таксе За држање витрина, ради излагања робе ван пословних 
просторија . 

Право на субвенцију износ комуналне таксе остварују обвезници којима је 
забрањен или ограничен рад, осим бензинских пумпи и плинских пумпних 
станица, за период март, април и мај 2020. године, на начин: 

1) Пословни субјекти којима је рад забрањен у износу од 100% за мјесеце март, 
април и мај 2020. године. 

2) Пословни субјекти којима је рад ограничен у износу од 50% за мјесеце март, 
април и мај 2020. године. 

 

1.4. Субвенција за износа комуналне таксе за коришћење витрина за излагање 
робе ван пословне просторије 

Коришћење витрина за коришћење рекламних паноа врши се на основу 
Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 4/12) 
и Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Брод“, број: 4/18 и 
15/18), којим је прописана је обавеза плћања комуналне таксе за истицање 
реклама нa јавним и другим мјестима.  

Право на износа комуналне таксе остварују обвезници којима је забрањен или 
ограничен рад, осим бензинских пумпи и плинских пумпних станица, за период 
март, април и мај 2020. године, на начин: 

1) Пословни субјекти којима је рад забрањен у износу од 100% за мјесеце март, 
април и мај 2020. године. 



2) Пословни субјекти којима је рад ограничен у износу од 50% за мјесеце март, 
април и мај 2020. године. 

 

2  Субвенција – ослобађање плаћања закупнине и комуналне таксе за 

субјекте коју су у закупу са јавним предузећима и јавним установама   

  2.1. Јавном комуналном предузећу „Комвод“  а.д. Брод - кориснику пословних 

објеката општине Брод (Градска пијаца и Градски базени) субвенционише се 

износ закупнине који су обавезни платит крајњи закупци  јавном предузећу  за 

три мјесеца и то мјесец март, април и мај 2020. године, чиме се крајњи закупци 

ослобађају плаћања закупнине према Јавном комуналном предузећу „Комвод“  

а.д. Брод за наведени период. 

    Јавном комуналном предузећу „Комвод“  а.д. Брод субвенционише се 

плаћање комуналне таксе на име кориштења јавне површине  за постављање 

контејнера у склопу пословног  објекта Градска пијаца у износу 100%  

комуналне таксе за три мјесеца и то за мјесец март, април и мај 2020. године, 

чиме се корисници јавне површине ослобађају плаћања јавне површине  према 

Јавном комуналном предузећу „Комвод“  а.д. Брод„  а за наведени период. 

 

 2.2.Јавној установи „Туристичка организација општине Брод„ Брод- кориснику 

пословних обајката општине Брод (Спортско културни центар Брод)  

субвенционише се износ  закупнине који су обавезни платити крајњи закупци 

јавној установи    за три мјесеца и то мјесец март, април и мај 2020. 

године,чиме се крајњи закупци ослобађају плаћања закупнине према  Јавној 

установи „Туристичка организација општине Брод„ Брод,   за наведени период. 

    Јавној установи „Туристичка организација општине Брод„ Брод, 

субвенционише се износ  комуналне таксе на име кориштења јавне површине  у 

склопу пословног  објекта Спортско културни центар Брод у износу 100%  

комуналне таксе за три мјесеца и то за мјесец март, април и мај 2020. године, 

чиме се корисници јавне површине ослобађају плаћања јавне површине  према 

Јавној установи „Туристичка организација општине Брод„ Брод, за наведени 

период. 

3. Субвенција – ослобађање плаћања накнаде за кориштење услуга ЈУП              

„ Бели анђео „ Брод  

     Јавној установи предшколства „Бели анђео„ Брод субвенционише се износ 

плаћања цијене који плаћају родитељи дјеце која користе услуга јавне установе 

предшколства за мјесец март, април, мај 2020. године, чиме се родитељи дјеце 

ослобађају плаћања услуге према Јавној установи предшколства „Бели анђео„ 

Брод за наведени период.   

 

 



      

II 

        Обвезници  из тачке I ове одлуке остварују право на субвенцију    у складу 

са овом Одлуком и Програмом мјера подршке привредним и другим субјектима 

на ублажавању негативних ефеката насталих појавом и ширењем новог вируса 

корона ( covid -19 ) на подручју општине Брод. 

III 

  Овлашћује се Начелник општине да пакон проведеног јавнног позива и 

утврђивања  благовремнеости и  основаности пријаве од стране Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности, донесе рјешење којим се обвезницима 

одобрава субвенција  на име  комуналне таксе  и закупа за три  мјесеца у току 

2020. године ( март, април, мај )  и наведе укупан износ субвенције. Рјешење се 

доноси на крају сваког мјсеца за захтјеве поднесене у предходном мјесецу у 

скалду са расположивим средствима Програма мјера.  

IV 

    За релизацију ове одлуке задужује се Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије и Одјељење за просторно уређење, 

стамбено комуналне дјалтности и екологију. 

V 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном 

гласнику општине Брод „. 

 

Број: 01-022-81/20                             

Датум: 09.06.2020.                                                          Предсједник  

                                                                                  Скупштине општине  

                                                                                     Милош Станишић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


