
 

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 одгоди плаћања комуналне накнаде за 2020. годину за прва два квартала 2020.године  

I 

   Овом одлуком обавеза   плаћања  комуналне накнаде на подручју општине Брод за 

2020.годину  утврђена чланом 12. Одлуке о комуналној накнади                      ( 

Службени гласник општине Брод „ број 2/19 ) која  обвезницима доспјева за плаћање 

31.03.и 30.06.2020.године привремено се одгађа до 30.09.2020. године.  

II 

Одгода плаћања комуналне накнаде из тачаке I ове одлуке односи се на привредне и 

друге субјекте којима је био забрањен или ограничен рад актима   донесеним од стране 

Општинског и Републичког штаба за ванредне ситуације, као мјера пружања помоћи и 

подршке привредним субјектима ради ублажавања негативних ефеката насталих 

појавом и ширењем новог  виросом корона  ( COVID -19 на подручју општине Брод. 

III 

Овбезници комуналне накнаде из тачке I ове одлуке устварују право на одгоду плаћања 

комуналне накнаде 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. 

IV 

За релизацију ове одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење, стамбено 

комуналне дјелатности и екологију и Одјељење за финансије да по службеној дужности 

утврде пролонгирање рокова плаћања комуналне накнаде у складу са овом Одлуком.  

V 

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

општине Брод „. 
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Датум:09.06.2020.                                                                        Милош Станишић 

                                                                                   

                                                                                      

 

 

 

 


