
                                                                                                              

         На основу 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 118.  

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 

ПРОГРАМ 

мјера подршке привредним и другим субјектима на ублажавању негативних 

ефеката насталих појавом и ширењем новог вируса  корона  (covid-19), на 

подручју општине Брод 

 

I Увод   

 

            Овим Програмом  утврђују се мјере подршке привредним и другим 

субјектима на ублажавању негативних ефеката насталих појавом и ширењем 

новог вируса корона (covid -19). Програм обухвата мјере на нивоу локалне 

самоуправе.      

          Мјере помоћи и подршке у складу са овим Програмом односе се на 

привредне субјекте (привредна друштва и самосталне  предузетнике) и друге 

субјекте којима је био забрањен или ограничен рад  актима Општинског и 

Републичког штаба за ванредне ситуације и то следећим Наредбама и 

закључцима: 

1. Наредба о регулисању рада угоститељских и других објеката и 

предузимање мјера превентивног дјеловања у циљу спречавања ширења 

вируса корона (COVID-19)  на подручје општине Брод, број 02-81-12/20 од 

16.03.2020. године, број 02-81-12/20 од 13.03.2020. године 

2. Наредба о регулисању рада угоститељских и других објеката и 

предузимање мјера превентивног дјеловања у циљу спречавања ширења 

вируса корона (COVID-19)  на подручје општине Брод, број 02-81-12/20 од 

16.03.2020. године, број 02-81-12/20 од 16.03.2020. године.  

3. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских и других 

објеката, те предузимању мјера превентивног дјеловања у циљу 

спречавања појаве и ширења вируса корона (COVID-19)  на подручје 

општине Брод, број 02-81-14/20 од 17.03.2020. године. 

4. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских и других 

објеката, те предузимању мјера превентивног дјеловања у циљу 



спречавања појаве и ширења вируса корона (COVID-19)  на подручје 

општине Брод, број 02-81-18/20 од 19.03.2020. године.  

5. Наредба о допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, 

угоститељских и других објеката, те предузимању мјера превентивног 

дјеловања у циљу спречавања појаве и ширења вируса корона (COVID-

19)  на подручје општине Брод, број 02-81-18/20 од 21.03.2020. године.  

6. Наредба о измјени и допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, 

угоститељских и других објеката, те предузимању мјера превентивног 

дјеловања у циљу спречавања појаве и ширења вируса корона (COVID-

19)  на подручје општине Брод, број 02-81-18/20 од 23.03.2020. године.  

7. Наредба о измјену и допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, 

угоститељских и других објеката, те предузимању мјера превентивног 

дјеловања у циљу спречавања појаве и ширења корона вируса (COVID-

19), на подручју општине Брод, број 02-81-18/20 од 30.03.2020. године.  

8. Закључак о продужењу важења Закључака Општинског штаба за 

ванредене ситуације број 02-81-23-4/20 од 30.03.2020. године. 

9. Наредба о стављању ван снаге наредби, број 02-81-18/20 од 01.04.2020. 

године.  

10. Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручје општине Брод, 

број 02-81-23-5/20 од 01.04.2020. године.  

11. Закључак о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) 

на подручје општине Брод, број 02-81-23-7/20 од 03.04.2020. године.  

12. Закључак о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) 

на подручје општине Брод, број 02-81-23-8/20 од 09.04.2020. године.  

13. Закључак о продужењу важења Закључака Општинског штаба за 

ванредне сутуације, број 02-81-23-9/20 од 13.04.2020. 

14. Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручје општине Брод, 

број 02-81-23-10/20 од 15.04.2020. године.  

15. Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручје општине Брод, 

број 02-81-23-11/20 од 28.04.2020. године.  

16. Закључак измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на 

подручју општине Брод, број 02-81-23-12/20 од 05.05.2020. године. 



17.  Закључак обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Брод, 

број 02-81-23-13/20 од 10.05.2020. године.  

18.  Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине 

Брод, број 02-81-23-14/20 од 26.05.2020. године. 

 

        Забрана и ограничење  рада изазвала је  потешкоће у пословању 

привредних и других субјеката, те се Програмом утврђују следеће  мјере за 

ублажавање негативних ефеката насталих појавом и ширењем новог вируса  

корона  (covid-19), на подручју општине Брод: 

 

     II   Мјере подршке и помоћи привредним  и другим субјектима  на 

подручју општине Брод којима је забрање или ограничен рад  

1.  Ослобађање плаћања закупнине за кориштење послових простора у  

    власништву општине Брод за перод од три мјесеца 2020.године  

 

       Особађају се плаћања закупнине закупци пословних простора који су у 

уговорном односу са општином Брод за три мјесеца  у 2020.години. 

2.  Одгода плаћања комуналне накнаде за 2020. годину за прва  

два квартала 2020. године  

 

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  одгађа се до 30.09.2020. године.  

 

3.  Додјела субвенције  за мјесец март, април и мај 2020. године  

  

 3.1. Субвенција за износ комуналне таксе   

    Обвезници комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама    

(у сврху постављања љетне баште, изложбених мјеста, киоска,за истицање 

рекламе, за истицање пословног имена) имају право на субвенцију аликвотног 

дијела комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године и то:  

  1) Приривредни субјекти којима је у забрањен рад имају право на  субвенцију 

100% износа комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020.године 

  2) Привредни субјекти којима је ограничен рад имају право на субвенцију 50% 

износа комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године, осим 

бензинских пумпи и плинских пумпних станица.  



3.2  Субвенција – oслобађање плаћања закупнина и комуналне таксе за 

субјекте који су у закупу са јавним предузећима и јавним установама 

     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. 

      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. 

3.4. 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.   

III Општи услови за остваривање права 

Корисници мјера подршке и помоћи могу бити привредни и други субјекти: 

- чије је сједиште на територији општине Брод односно који имају 

регистровану пословну јединицу на територији општине Брод, 

- којима је забрањен или ограничен  рад актима Општинског и Републичког 

штаба за ванредне ситуацијe, 

- који на дан 31.12.2019. године немају: 

o  доспјелих, а неизмирених обавеза према општини Брод по основу 

закупнине и комуналних такси, или 



o доспјелих, а не измирених обавеза према Јавном комуналном 

предузећу „Комвод„ ад Брод и Јавној установи „Туристичка 

организација општине Брод„ Брод, а  по основу закупнине и  

комуналне таксе, или  

o доспјелих, а не измирених обавеза према ЈУП „Бели анђео“ Брод 

по основу накнаде за кориштење услуга,  

односно да су измирили обавезе по наведеним основама  до дана 

подношења пријаве на Јавни позив. 

 

     Списак  привредних субјеката  и врсте дјелатности којима је забрањен или 

ограничен рад  одређен је актима Општинског штаба за ванредне ситуације из 

тачке 1. овог Програма и исти акти  ће бити објављени  на огласној табли и  

интернет страници општине Брод уз Програм мјера.  

 

IV Начин остваривања права 

        Корисници  остварују  право  у складу са овом Програмом, подношењем 

писмене пријаве на Јавни позив  општине Брод за ублажавање негативних 

ефеката насталих појавом и ширењем новог вируса  корона  (covid-19), на 

подручју општине Брод, oсим за одгоду плаћања комуналне накнаде. 

На основу овог  Програма Скупштина општине ће донијети потребне 

одлуке за сваку од мјера подршке и помоћи привредним  и другим субјектима  

на подручју општине Брод којима је забрањен или ограничен рад. 

       Овлашћује се Начелник општине да на основу Програма и донесених 

одлука распише Јавни позив  привредним и другим субјектима у општини Брод 

за ублажавање  негативних ефеката насталих појавом и ширењем новог вируса  

корона  (covid-19), на подручју општине Брод 

       Пријаве се подносе у шалтер сали Општине Брод, Светог Саве 17, према 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелтности, са назнаком пријава за мјере 

подршке.  

Пријава се подноси на обрасцу који ће бити доступан у шалтер сали 

општине Брод и објављен на интернет страници општине.  

Јавни позив остаје отворен до 30.09.2020.године. 

        

          Потребни документи уз пријаву су:  

- пријавни образац  

- рјешење о регистрацији привредног субјекта (фотокопија) 

- обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, 

које издаје АПИФ (за правна лица), а за  самосталне предузетнике 

утврдиће се претежна дјелатност увидом у службене евиденције, 

односно регистре општине Брод 

- копија пореске пријаве за комунлану таксу  



- уговор о закупу пословног простора (прибавља орган  по службеној 

дужности) 

-  рјешење о утврђивању обавезе плаћања комуналне таксе/ накнаде за 

кориштење јавне површине (прибавља орган по службеној дужности) 

- рјешење Пореске управе за комуналну таксу (фотокопија)  

- доказ о измиреним обавезама  према општини Брод/ Јавном комуналном 

предузећу „ Комвод „ а.д. Брод / Јавној установи „Туристичка 

организација општине Брод“ Брод, ЈУП „Бели анђео“ Брод са 31.12.2019. 

године, (провјерава орган по службеној дужности)  

- и други документи утврђени јавним позивом 

 

 

  Овлашћује се Начелник општине да након проведеног Јавног позива и 

утврђивања  благовремености и  основаности пријаве од стране Одјељења за 

привреду и друштвене дјелтности и Одјељења за просторно уређење, стамбено 

комуналне послове и екологију, донесе рјешење  којима се одобрава право на 

мјеру подршке  у складу са овим Програмом (рјешење о ослобађању плаћања 

закупнине, рјешење о додјели субвенције, рјешење или закључак о одгоди 

плаћања и др).     

Рјешење/закључак  се доноси на крају сваког мјесеца за захтјеве поднесене у 

предходном мјесецу у складу са расположивим средствима  овог Програма.  

 

V Буџет програма  

    Средства за реализацију Програма биће обезбјеђена у Буџету општине Брод, 

што подразумјева ребаланс. 

     Локална управа ће кроз ребаланс буџета у складу са могућностима уврстити 

и друге мјере подршке привредним и другим субјектима, а у складу са 

исказаним  потребама привредних субјеката и стварним могућностима, те 

предложити скупштине општине на усвајање. 

Обзиром на посљедице које су наступиле за привредне и друге субјекте 

на подручју општине, а полазећи од чињенице да су услужне дјелатности на 

подручју општине увелико зависне од пограничног промета, локална 

самоуправа ће захтјевати тим посебну подршку Владе Републике Српске за 

додатну, увећану подршку у односу на друге општине које немају такав положај 

и штете због овисности од отворености државне границе.  

 

 

VI Надзор и извјештавање 

    За релизацију ових мјере  задужују се Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије и Одјељење за просторно уређење, 

стамбено комуналне послове  и екологију. 

 

 

 



 VII Ступање на снагу и објављивање 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Брод.  

 

 

Број:01-30-9/20                            

Датум: 09.06.2020.                                                          Предсједник  

                                                                                  Скупштине општине  

                                                                                     Милош Станишић 

 

 

  


