
                    

 
 

Адреса: Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод 
тел: 053/610-230; факс 053/610-227                е-mail: komvod@komvod.com 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ЈИБ: 4404438780007          ПИБ: 404438780007          МБ: 11179134 
 

Жиро рачуни: 
НАША БАНКА – 554-008-00011385-18                        НОВА БАНКА – 555-300-00434754-62 

НЛБ БАНКА – 562-005-81565161-71                                        АДИККО БАНКА – 552-000-18960788-51 
 
Број: 03/1-  2093 /21 
Датум: 26.04.2021. године 

 
На основу Одлуке о ослобађању плаћања закупнине и накнада за закупце и власнике 

пословних простора на Градској пијаци у Брод, број: 01-1992/21 од 19.04.2021. године и члана 25. 
Статута ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, Управа JКП „Комвод“ а.д. Брод, 

 р а с п и с у ј е 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

закупцима и власницима пословних простора на Градској пијаци у Броду 
за ублажавање негативних ефеката насталих појавом и ширењем вируса корона 

(COVID 19) 
 

 
I. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 
Предмет овог Јавног позива су мјерe подршке и помоћи закупцима и власницима пословних 
простора на Градској пијаци у Броду, који укључују закупце монтажних објеката-контејнера, 
закупце јавних површина, закупце клупи у пословном простору зелена пијаца, закупце клупи у 
пословном простору сухомесната и млијечна пијаца и власнике пословних простора. 
 
Мјере подршке и помоћи односе се на ослобађање плаћања закупнине и заједничких инсталација 
(услуга одвоза смећа и услуга коришћења тоалета) за период 6 (шест) мјесеци, почевши од 
01.05.2021. године до закључно са даном 31.10.2021. године. 

 
 
 
 

II. УСЛОВИ 
 

Услови за остваривање мјера подршке и помоћи су: 
 

• да су подносиоци пријава закупци монтажних објеката, јавних површина, клупи у пословном 
простору зелена пијаца, клупи у пословном простору сухомесната и млијечна пијаца или 
власници пословних простора на Градској пијаци у Броду, улица 26. Августа бр. 56; 

• да благовремено поднесу пријаву на овај Јавни позив, ЈКП-у „Комвод“ а.д. Брод; 
 
 

 
III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУ 
    

• Пријавни образац (може се преузети на web страници ЈКП „Комвод“ а.д. Брод или у сједишту 
ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, улица Николе Тесле бр. 22, Брод); 

• Рјешење о регистрацији (уколико је закупац правно лице или предузетник); 
• Фотокопија личне карте (уколико је закупац физичко лице); 
 
 



                    

 
Напомена: 
 

Поред наведене документације, Комисија за утврђивање испуњености услова по Јавном 
позиву закупцима и власницима пословних простора на Градској пијаци у Броду за 
ублажавање негативних ефеката насталих појавом и ширењем вируса корона (COVID 19), 
може накнадно тражити и додатну документацију, а која може послужити у поступку 
одлучивања. 
 

 
 
IV. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ 

 
Пријаве на овај Јавни позив достављају се поштом или директно на протокол ЈКП-а „Комвод“ а.д. 
Брод, у затвореној коверти са обавезном назнаком: „Пријава на Јавни позив закупцима и 
власницима пословних простора на Градској пијаци у Броду за ублажавање негативних 
ефеката насталих појавом и ширењем вируса корона (COVID 19), са назнаком „НЕ 
ОТВАРАТИ-ОТВАРА КОМИСИЈА“ 
 
Рок за подношење пријава је 07.05.2021. године до 11.00 часова. 
 
Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће узети у разматрање. 
 
 
 

V. ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПРИЈАВА 
 

Отварање пријава ће обавити Комисија за утврђивање испуњености услова по Јавном позиву 
закупцима и власницима пословних простора на Градској пијаци у Броду за ублажавање негативних 
ефеката насталих појавом и ширењем вируса корона (COVID 19). 
         
Отварање пријава ће се обавити на локацији Ул. Николе Тесле бр. 22, Брод (сједиште ЈКП „Комвод“ 
а.д. Брод), дана 07.05.2021. године, са почетком у 12.00 часова. 
 
 
 
VI. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА  

 
Комисија након отварања пријава, у року од 3 (три) дана доставља Извјештај Управи ЈКП „Комвод“ 
а.д. Брод, која доноси Одлуку и исту објављује на web страници ЈКП „Комвод“ а.д. Брод и огласној 
табли ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, у року од 5 (пет) дана од дана достављања Извјештаја Комисије за 
утврђивање испуњености услова по Јавном позиву закупцима и власницима пословних простора на 
Градској пијаци у Броду за ублажавање негативних ефеката насталих појавом и ширењем вируса 
корона (COVID 19). 
 
                                                                                                

                                                                                       ЈКП „Комвод“ а.д. Брод 
                                                                                                                         За Управу 
 

                                                                                       ______________________ 
                                                                                       Бобан Ђурђевић, дипл. ек. 

 
 


