
                                                                                                              P R I J E D L O G 
 
     Na temelju članka 37. i članka 61. Statuta općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik općine 
Tomislavgrad", broj: 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 8. Zakona o načelima lokalne samouprave 
("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51 i 09),  Općinsko vijeće na sjednici 
održanoj dana  ______________  2020. godine,  d o n o s i    
 
 
                                                                O D L U K U  

o donošenju mjera za  potporu pravnim i fizičkim osobama kojima je zabranjen rad  
zbog  izvanrednih  okolnosti izazvanih pojavom  korona virusa  (COVID -19) 

 
 

Članak 1. 
 

    Ovom Odlukom utvrđuju se  mjere iz područja mjerodavnosti Općine Tomislavgrad u 
svrhu potpore pravnim i fizičkim osobama,  kojima je zabranjen rad odlukama  Stožera 
civilne zaštite zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom epidemije korona virusa. 
 
 
MJERA I 
 

Članak 2. 
 
 
Pravne i fizičke osobe iz članka 1. ove Odluke 
 
 1.  oslobađaju se plaćanja općinskih komunalnih pristojbi za: 
 
-    istaknutu firmu  za 2020. godinu, 
-    zauzimanje javnih površina ispred ugostiteljskih objekata za 2020. godinu, 
-    postavljanje reklama na javnim površinama za 2020. godinu, 
 
2.   računima za komunalnu naknadu za 2020. godinu, neće se zaduživati, kao ni  ostali 
     obveznici po općinskoj Odluci o  komunalnim naknadama, 
 
3.   oslobađanju se  plaćanja svih zakupnina prema Općini  počevši od 1. ožujka 2020. do 
     završetka trajanja stanja  nesreće. 
 
  Zaključkom Općinskog načelnika izvršiti će se povrat iznosa pristojbe, stavak 1. točka 1. 
ovog članka,  uplaćene  do stupanja na snagu ove odluke. 
 
 4.  obveza prema Općini   nastalih u periodu  1. siječnja 2020. godine do kraja 2020. godine, 
      mogu plaćati u mjesečnim obrocima bez kamata, 
 
5. od strane Općine Tomislavgrad, javnih poduzeća  i ustanova kojima je  osnivač ili su u 
   vlasništvu općine, za vrijeme trajanja  nesreće, prema istima, neće se pokretati postupci 
   prisilne naplate, a  pokrenuti postupci će biti povučeni. 
 
 



 
                                                                Članak 3. 
 
      Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 2. ove odluke  podnosi se na Obrascu broj 1, koji 
je sastavni dio ove odluke.  
   Oslobađanje od plaćanja, kao i ostvarivanje drugih prava iz članka 2. ove Odluke,  
rješenjem će utvrditi Općinski načelnik, putem nadležne općinske službe. 
 
 
 
MJERA II 
                                                             Članak 4. 
 
   U cilju očuvanja radnih mjesta, u Proračunu općine Tomislavgrad,  osigurat će se sredstva 
za naknadu u iznos od 300 KM (tristo konvertibilnih maraka) mjesečno po zaposlenom 
radniku u djelatnostima  kojima je zabranjen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite.  
 
   Naknada iz prethodnog stavka ovog članka koristiti će se za  sufinanciranje dijela neto plaća 
zaposlenih koji su zadržani u radnom odnosu kod poslodavca nakon stupanja na snagu Odluke 
o zabrani i ograničenju, kao i za sufinanciranje dijela neto plaća samostalnih poduzetnika  za 
travanj i svibanj, odnosno razmjerno broju dana koliko je trajala zabrana obavljanja 
gospodarske djelatnosti u travnju i svibnju.  
 
  Pravo na naknadu iz prethodnog stavka ovog članka imaju pravne i fizičke osobe sa 
sjedištem na prostoru općine Tomislavgrad, kao i pravne osobe koje imaju registriranu 
poslovnu jedinicu na prostoru općine Tomislavgrad, za uposlene radnike  te poslovne 
jedinice,  pod uvjetom da su izmirile obveze po osnovu  doprinosa za radnike, zaključno sa 
veljača 2020.  godine. 
 
                                                                Članak 5.  
     
  Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna općine Tomislavgrad  podnosi se Općinskom 
načelniku na  Obrascu broj 2,  koji je sastavni dio ove odluke, uz koji se prilažu odgovarajući 
dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje naknade iz članka 4. ove odluke. 
 
   Općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo koje mu na temelju prispjelih zahtjeva, po 
Javnom pozivu,  predlaže iznos  i vrijeme za koje se ostvaruje subvencija. 
   O  iznosu subvencije i vremenu za koje se ostvaruje,  Općinski načelnik donosi rješenje. 
        
 
                                                                  Članak 6. 
 
  Korisnici  naknade iz članka  4. ove odluke će najkasnije u roku od mjesec dana po 
realiziranju naknade, dostaviti dokaz o isplati plaća  zaposlenim za koje je naknada odobrena. 
  Korisnici naknade koji ne dostave dokaz da su isplatili plaće zaposlenima za koje je  
naknada odobrena, dužni su vratiti odobrena sredstva. 
 
 
 
 



 
 
                                                                  Članak 7. 
     
    Temeljem ove Odluke Općinski načelnik  objaviti  će Javni poziv  za podnošenje zahtjeva 
za ostvarivanje prava iz članka 2. i članka 4. ove odluke. 
   Javni poziv sa obrascima za podnošenje zahtjeva biti će objavljen na službenoj stranici 
općine Tomislavgrad /www.tomislavgrad.gov.ba /,  kao  i na radio postaji Tomislavgrad. 
 
 

Članak 8. 
                                                                     

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku općine 
Tomislavgrad. 
 
     Broj: 01-02-  ___________ 
     Tomislavgrad,  ________  2020. godine      
    
 

                                                                                            PREDSJEDNIK OV 
                                                                                                        Luka Krstanović, iur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                 O B R A Z L O Ž E NJ E  O D L U K E 
 
 
 
I  ZAKONSKI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
     Zakonski temelj za donošenje ove odluke sadržan je u članka 37. i članka 61. Statuta 
općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik općine Tomislavgrad", broj: 2/99, 2/00 i 6/05) i 
članka 8. Zakona o načelima lokalne samouprave ("Službene novine Federacije BiH", broj: 
49/06 i 51 i 09). 
 
 
II  RAZLOZI  ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
     Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa, Stožeri Civilne zaštite  
zbog sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti, donijeli su niz odluka kojima se ograničava i 
zabranjuje rad u određenim gospodarskim djelatnostima. 
U cilju zadržavanja djelatnika u gospodarskim djelatnostima kojima je rad  temeljem 
navedenih odluka privremeno zabranjen, ovom odlukom propisuju se mjere  na osnovu kojih 
općina Tomislavgrad, u okviri svoje nadležnosti i mogućnosti,  pruža potporu pravnim i 
fizičkim osobama koje su najviše pogođene u ovim izvanrednim okolnostima. 
 
 
III OBRAZLOŽENJE ODREDBI 
 
članak  1. -  navodi se što se što se utvrđuje ovom odlukom 
članak 2. -  navodi se što sadrži mjera I, odnosno oslobađanje obveza nastalih temeljem 
                   općinski odluka, obročna plaćanja, povlačenje postupaka prisiln naplate te povrat 
                   uplaćene pristojbe, 
članak  3. -  definira način ostvarivanja prava iz mjere I 
članak  4. -  obrazlaže se mjera II, odnosno uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu potporu za 
                    isplatu netto  plaća iz proračuna općine Tomislavgrad, 
članak  5. -  definira način ostvarivanja prava iz mjere II 
članak  6. -  propisiva obvezu korisnika o dostavi dokaza o isplati plaća 
članak  7. -  propisiva se objava javnog poziva u skladu sa ovom odlukom 
članak  8. -  stupanje na snagu i objava u Službenom glasniku općine 
 
 
 
IV FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 
 
   Za provođenje ove odluke potrebno je osigurati sredstva u Proračunu općine Tomislavgrad. 
 
                                                                
 
  
                                                                                         OPĆINSKI  NAČELNIK 


