
 

1 

 

 

 

 

 
      ПРИЈЕДЛОГ 

          Члан 201. Пословника о раду  
Скупштине општине Прњавор 

(„Сл. гл. општине Прњавор“,  
бр. 21/17, 23/17 и 32/17) 

 
 
 

 

ОДЛУКА 

o ослобађању плаћања закупа за заузимање јавне површине за 2020. годину 
 
 
 
 
 

     ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије и 
                      Oдјељење за стамбено-комуналне  
           послове и инвестиције 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прњавор, јуни 2020. године 
 
 



 

2 

 

 
На основу члана 39. став (2), тачкe 2) и 13) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. став (2), тачкe 2) и 

13) Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) 

и чланова 161. и 201. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 

_____сједници одржаној дана __________ 2020. године, донијела је  

                                                                

О Д Л У К У 
o ослобађању плаћања закупа за заузимање јавне површине  

за 2020. годину 
 

Члан 1.  

Овом одлуком регулише се поступак утврђивања права на ослобађање плаћања 

обавезе или дијела обавезе по основу закупа за заузимање јавне површине за баште и 

киоске за 2020. годину, пословним субјектима на подручју општине Прњавор којима је 

утврђена обавеза у складу са Одлуком о комуналним таксама („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 20/12, 13/14, 17/14, 9/16 и 5/18). 

 

Члан 2. 

(1)  Под појмом пословни субјекти подразумјевају се привредна друштва  и самостални 

предузетници. 

(2)  Под појмом закупа јавне површине подразумјева се закуп јавне површине за башту 

испред угоститељског објекта (љетна и зимска башта) и закуп јавне површине за киоск. 

 

 

Члан 3.  

Право на ослобађање плаћања обавезе или дијела обавезе по основу закупа за 

заузимање јавне површине могу остварити обвезници из члана 1. ове одлуке којима је 

забрањен или ограничен рад актима Републичког штаба за ванредне ситуације и 

Општинског штаба за ванредне ситуације, а који на дан 31.08.2020. године немају обавезе 

према општини Прњавор са датумом доспјећа 31.12.2019. године (обавезе из 2019. године 

и ранијег периода) и имају правоснажна Рјешења о закупу јавне површине за 2020. годину. 

 

 

Члан 4. 

(1)  Пословни субјекти којима је рад забрањен имају право на ослобађање 100% 

припадајућег дијела обавезе по основу закупа јавне површине, за вријеме трајања забране 

рада. 

(2)  Пословни субјекти којима је рад ограничен имају право на ослобађање 50% 

припадајућег дијела обавезе по основу закупа јавне површине, за вријеме трајања 

ограничења рада. 
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Члан 5. 

За пословне субјекте који испуњавају услове за ослобађање у складу са овом 

одлуком, Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције  по службеној дужности 

доноси Рјешење о ослобађању плаћања обавезе или дијела обавезе по основу закупа за 

заузимање јавне површине за 2020. годину. 

 

Члан 6. 

Износ oслобађања одређеном пословном субјекту не може бити већи од његове 

обавезе по основу закупа јавне површине за 2020. годину. 

 

Члан 7. 

Пословном субјекту којем је рад забрањен најмање 30 дана, минимални износ 

ослобађања је 200 КМ. 

Члан 8. 

 Пословном субјекту којем је рад ограничен најмање 45 дана (или овај број одговара 

збиру броја дана ограниченог и забрањеног рада), минимални износ ослобађања је 100 КМ. 

 

Члан 9. 

Одјељење за финансије проводи Рјешење о ослобађању плаћања обавезе или дијела 

обавезе по основу закупа за заузимање јавне површине за 2020. годину. 

 

Члан 10. 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

 Број: ___________                                                                               

Датум: _________                                                                      

 

                                                                                  Предсједник Скупштине општине 

                                                                                          Жељко Симић, мастер политикологије 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I   ПРАВНИ ОСНОВ  

 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 39. став (2), тачкe 2) и 13) и 

члану 82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члану 37. став (2) тачке 2) и 13) Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), а у вези са чланом 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), у складу са Одлуком о проглашењу 

ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 25/20) и Одлуком о проглашењу ванредног стања за територији Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/20). 

 

 

II  РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

 

На приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник општине 

Прњавор у својству команданта штаба донио је Наредбе о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине 

Прњавор, број: 01/1-014-66/20 од 13.03.2020. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 10/20), 01/1-014-67/20 од 16.03.2020. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 11/20), 01/1-014-76/20 од 20.03.2020. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/20), 01/1-014-79/20 од 23.03.2020. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/20), 01/1-014-87/20 од 30.03.2020. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/20), 01/1-014-87-1/20 од 03.04.2020. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 17/20), 01/1-014-92/20 од 07.04.2020. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 18/20), 01/1-014-96/20 од 13.04.2020. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 19/20), 01/1-014-101/20 од 27.04.2020. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 22/20), 01/1-014-103/20 од 30.04.2020. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 23/20), 01/1-014-101-1/20 од 04.05.2020. године („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 24/20), 01/1-014-103-1/20 од 08.05.2020. године 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 25/20), 01/1-014-105/20 од 11.05.2020. године 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 26/20) 01/1-014-121/20 од 25.05.2020. године 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 28/20), 01/1-014-121-1/20 од 28.05.2020. 

године („Службени гласник општине Прњавор“, број 29/20). 

 

Овим наредбама је регулисан начин рада пословних субјеката на подручју наше 

општине, у настојању да се што је могуће више спречи ширење вируса COVID-19 и да се 

минимизирају штетни утицаји истог по становништво наше општине.  
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Будући да је овим наредбама већини пословних субјектата на подручју општине 

Прњавор у одређеном временском периоду било забрањено или ограничено обављање 

дјелатности, пословни субјекти који испуњавају услове дефинисане овом Одлуком, биће 

ослобођени плаћања обавезе или дијела обавезе по основу закупа за заузимање јавне 

површине за баште и киоске за 2020. годину. 

 

III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За реализацију предложене одлуке нису потребна финансијска средства. 

 

 


