11/19
28 БРОЈ 06/20
ГОД. 29.
30.7.2019
Датум: 06.04.2020.год.
2.60 КМ
Цијена:1.00

17.
139.

АКТИ ОПШТИНЕ
НАЧЕЛНИКА
АКТИ СКУПШТИНЕ
САОПШТИНЕ
30. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ

На основу члана 5. Правилника о усклађивању и реНа основу
члана
39. аутобуских
алинеја 2. линија
Закона на
о подручју
локалној
гистрацији
редова
вожње
самоуправи
(,,Службени
гласник
Републике
Српске“
број
општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број
97/16
и
36/19),
члана
371.
Закона
о
облигационим
односима
4/18) Начелник општине доноси,
(„Службени гласник СФРЈ“, број 29/78, 39/85,57/89 и
„Службени гласник РС“,
број 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04),
РЈЕШЕЊЕ
члана
41.
алинеја
2.
Статута
општине
Бродза(,,Службени
измјени Рјешења о именовању
комисије
усклађигласник општине
Брод“, број 7/17),
вање и регистрацију
редовачлана
вожње111. и 112.
Пословника o раду Скупштине општине Брод (,,Службени
гласник општине Брод“ број 9/17), члана 25.тачка 6.
Правилника о начину иЧлан
роковима
вршења пописа и
1.
усклађивања
књиговодственог
стања
са
стањем
У члану 1. став 3. Ријечи Славишастварним
Тодоровић
– заимовине
и
обавеза
(„Сл.гласник
РС“,
број
45/16)
и
члана
писничар, замјењују се са ријечи Радмила Мичић – запис73.став 4. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
ничар.
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике у РепублициЧлан
Српској
(„Службени гласник
2.
Републике
Српске“,
број
115/17
и
118/18), Скупштина
Остали чланови остају не промјењени.
општине Брод на 30. сједници одржаној дана 25.07. 2019.
године, доноси:
Члан 3.
Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења, и
О Д Л гласнику
У К Уопштине Брод.
биће објављено у Службеном

о отпису потраживања од физичких лица по основу

Број:
02-345-5/20
накнаде
за коришћење грађевинског земљишта
Датум: 10.03.2020. године
Члан 1. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић
Отписују се потраживања од физичких
лица по с.р.
основу
накнаде за коришћење грађевинског земљишта у укупном
износу од 95.805,42 КМ, евидентирана у књиговодственим
евиденцијама Одјељења за финансије општине Брод на
18. и врсти прихода 722412. Преглед потраживања
конту 123918
која се отписују, саставни је дио ове Одлуке.

2. Руководиоци организационих јединица ће одЧлан 2.
редити који ће запослени долазити на посао а који ће
остати
кодпотраживања
куће, као и начин
и временски
период
Отпис
из члана
1. ове Одлуке
вршиевенсе у
туалне
замјене
запослених
у
организационој
јединици.
складу са чланом 371. Закона о облигационим односима

(„Службени гласник СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 57/89 и
„Службени
гласник
РС“, броју 17/93,
3/96, 39/03
и 74/04),
3. Рад
са странкама
шалтер-сали
ограничити
чланом
25. тачка
6. Правилника
начину
и роковима
на временски
период
од 07,00 до о12,00
часова.
У шалвршења
и усклађивања
књиговодственог
стањатри
са
тер-салипописа
организовати
рада тако
да се максимално
стварним
стањем имовине
и обавеза
(„Сл.гласник
РС“, број
странке истовремено
могу
налазити
у просторији,
уз
45/16 и чланом 73. став 4. Правилника о рачуноводству,
поштовање растојања од минимално једног метра.
рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској
4. Издавање
из матичних
у хит-и
(„Службени
гласник извода
Републике
Српске“, књига,
број 115/17
ним
и
оправданим
случајевима,
омогућити
путем
те118/18).

лефонског позива и путем мејла, те исте странкама
Члан 3.
достављати на кућну адресу.

У 5.
књиговодственим
евиденцијама
износ
Забрањује се улазак
странкама уопштине
зграду општиод
КМ искњижиће
се саопштине,
конта 123918
у складу
не, 95.805,42
осим по одобрењу
Начелника
и исте
усмјеса чланом 73. тачка 5. Правилника о рачуноводству,
равати у шалтер-салу ради рјешавања својих захтјева.
рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској
6. Свегласник
поступке
према Српске“,
грађанима,
највећоји
(„Службени
Републике
броју 115/17
могућој
мјери,
рјешавати
путем
телефонске
и елек118/18).

тронске комуникације, без присуства странака.
Члан 4.

7. Одјељење за општу управу ће на огласној
Оваи одлука
ступа
на снагу
осмог и дана
дана
табли
интернет
страници
општине
путемодРадио
објављивања
у „Службеном
гласнику
Општине
Брод“.
Брода, објавити
службене
бројеве
телефона
и мејл
адресе свих организационих јединица Општинске
Број: 01-022-108/19
управе,25.07.
који2019.године
ће бити активни сваким радним даном
Датум:
од 07,00 до 15,00 часова, гдје ће грађани
моћи добити
Предсједник
информацију око начина подношења
и
рјешавања
Скупштине општине захтјева у Општинској управи. Милош Станишић с.р

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), Инструкције Министарства управе
8. За реализацију Додатна
ове Наредбе задужују
се руЗа отпис
и локалне
самоуправе,
број 10.1.014-40/20
од 16.03.2020.
Р/Б
Конто
Опис
конта / опц. анал.
ководиоци
организационих
јединица
и
шефови
самоаналитика
2005.-2006.
године и члана 11. и 12. Одлуке о радном времену запосталних
одсјека.
1 у Општинској
123918
4 Радовановић
Душанка
722412
71,47 KM
слених
управи општине Брод
(„Службени
гласник
општине
15/09),
а циљу смањења
со- " вл. Плавшић Тања, с.п.
2
123918Брод“, број
СЗРПТ
СЗР Фризерски
салон " САЊА
722412
93,55 KM
9. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења
цијалних
контаката
и
спречавања
појаве
и
ширења
коро3
123918
0002 Амиџић Самир
722412
47,38 KM
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
на вируса
(COVID-19),
Начелник општине
Брод,
доносиБахрема
4
123918
0003
Авдихоџић
722412
50,32 KM
Брод“.
5

123918

6

123918

НАРЕДБУ

0005 Аликадић Суада

0006 Антић НиколаБрој:

02-054-4/20

722412

146,17 KM

722412

9,76 KM

7 у организационим
123918
0008 Авдагић
0,50 KM
Датум: 17.03.2020.године 722412
1. Рад
јединицама Општинске
упра-Нисвет
ве организовати
са 50 % запослених, а остале
8
123918
0009запослене
Боројевић Новак
722412
63,36 KM
упутити
кућама
дозвољава,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
9
123918и да, гдје природа послова
0011 Аривуковић
Милош - Драгица
722412
19,81 KM
послове обављају од куће.
10

123918

0012 Друговић Мирослав

11

123918

0016 Ахметовић Менсура

722412

722412 Илија

42,52 KM

Јовичић
с.р.
127,53 KM

Датум: 6.4.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

19.
На основ члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број
121/12 и 46/17) члана 43. Закона о заштити и спасавању
становништва од заразних болести (“Службени гласник РС“ број 90/17) члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС број 97/16 и 36/19)
и Одлуке о организацији и функционисању цивилне
заштите у систему заштите и спасавања на територији
општине Брод („Службени гласник општине Брод“ 4/18)
и члана 90. Статута општине Брод („Службени гласник Општине Брод“ број 7/17), Закључка Републичког
штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број
01-3/20 од 17.03.2020.године и Наредбе (инструкције) о
организовању контроле и надзора над провођењем „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 0281-14/20 од 17.03.2020. Начелник општине доноси:
НАРЕДБУ (ИНСТРУКЦИЈУ)
о организовању контроле и надзора над
провођењем „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“
1. У циљу контроле и надзора над провођењем
мјера наложених у „Наредби 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“ (у даљем тексту: Наредба)
одређују се одговорна лица и органи контроле и надзора, рокови, задаци, начин контроле и извјештавања
о стању на подручју општине Брод.
2. Инспекцијски назор над предузимањем и
провођењем наложених мјера и Наредби организује и
проводи у координацији са Домом здравља Брод (замјеником Директора Дома здравља др Сашом Миличићем
и др Миливојком Зубићем) и Полицијском станицом
Брод (командир Слободан Милићевић и замјеник Миломир Балатуновић) в.д. Начелник Одјељења за инспекције и послове комуналне полиције Милан Гојковић (у даљем тексту: Одговорно лице).
3. Одговорно лице је обавезно сачинити план и
потребне планове контроле, надзора над провођењем
мјера и обавеза из Наредбе ангажујући санитарног
инспектора и инспекторе са овлашћењима комуналних полицајаца, комуналне полицајце и лица са овлашћењима комуналног полицајца одређујући објекте, простор, субјекте и лица, вријеме и начин контроле
за сваког од њих уз обавезу подношења свакодневног
писаног извјештаја Одговорном лицу.
4. Одговорно лице сачињава обједињени писани дневни извјештај за Начелника општине за ван-

Страна: 2 Број: 06

редне ситуације и свако јутро на Колегију Начелника
општине подноси извјештај о провођењу Наредбе и
стању на подручју општине.
Одговорно лице је дужно доставити извјештаје
Стручно-оперативном тиму формираном за потребе
Републичког штаба за ванредне ситуација по потреби
и њиховом захтјеву, а све у сарадњи са Одсјеком за
заштиту и спасавање.
5. Налаже се шефу Одсјека за послове заштите
и спасавања (Драго Николић) да достави записник о
одржаним сједницама Штаба за ванредне ситуације са
закључцима до 20.03.2020. године Одговорном лицу
које ће формирати и успоставити цјеловит елаборат
о проведеним мјерама и активностима на спречавању
појаве и ширења корона вируса.
Налаже се шефу Одсјека за послове заштите
и спасавања да организује и обавља прање улица на
подручју града по плану кога доноси Одговорно лице.
Шеф одсјека за послове заштите и спасавања
организује постављање плаката, упутстава и обавјештења везано за спречавање и сузбијање ширења корона вируса.
6. Налаже се Дому здравља Брод да организује
и спроводи дезинфекцију јавних површина друштвених просторија, институција јавног сектора по усаглашеном плану који одобрава Одговорно лице које организује и контролу његовог провођења.
Дом здравља Брод је задужен и одговоран за провођење свих мјера наложених од Министарства здравља
и социјалне заштите, Института за заштиту здравља,
Наредбе и инструкције других органа надлежних за предузимање мјера за спречавање и ширење корона вируса.
7. Надзор и контрола тзв. „Самоизолације“ је
свакодневни посао кога организује Одговорно лице у
координацији са Полицијском станицом Брод и Домом здравља Брод.
План контроле лица у самоизолацији доноси
Одговорно лице задужујући именом и презименом
инспекторе односно комуналне полицајце.
8. Задужује се Центар за социјални рад Брод
(директор Миле Шкрга) да обезбједи евиденцију о
лицима која немају бригу породице ради пружања помоћи у снабдијевању храном, лијековима и слично, те
обезбиједи и одреди лица која ће бити по имену задужена за ову активност и мјеру.
9. Обавезују се Заједнице етажних власника да
изврше дезинфекцију заједничких просторија у стамбеним објектима одмах, а најкасније до 20.03.2020. године по инструкцијама Дома здравља Брод, односно
санитарног инспектора (Гордана Нишић).
10.Задужује се Радио Брод (директор Славиша Томичевић) да свакодневно информише јавност о
проведеним мјерама и стању на подручју општине и
корацима у спречавању ширења корона вируса као и
да редовно упозорава на обавезе поштовања Наредбе,
а све по инструкцијама Штаба за ванредне ситуације.
11. Непровођење или неодговарајуће провођење ове Наредбе (Инструкције) повлачи одговорност задужених лица и Одговорног лица.

Датум: 6.4.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

12. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број:02-81-17/20
Датум: 18.03.2020.године

20.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.

На основу члана 44. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана
82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана
65. и 90. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 7/17), члана 6. став 2. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите у
систему заштите и спасавања на територији општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 4/18) и
члана 4. став 2. Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 12/17), Начелник општине доноси,
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Брод

1. У Општински штаб за ванредне ситуације
(у даљем тексту: Штаб) именујем сљедећа лица:
1.Илија Јовичић, командант Штаба,
2.Горан Гарачић, замјеник команданта Штаба,
3.Драго Николић, начелник Штаба,
4.Слободан Миличевић, командир Полицијске станице Брод, члан Штаба,
5.Милош Станишић, предсједник Скупштине
општине Брод, члан Штаба,
6.Милан Гојковић, начелник Одјељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције,
члан Штаба,
7.Никола Јовичић, члан Штаба за осматрање,
обавјештавање, узбуњивање и мобилизацију,
8.Предраг Маринковић, члан Штаба за
склањање људи, материјалних добара, евакуацију и
збрињавање угрожених и настрадалих,
9.Срђан Царић, члана Штаба за РХБ заштиту,
противепидемиолошку заштиту и заштиту животне
средине,
10. Ане Михајлов, члан Штаба за заштиту и
спасавање на води и под водом,
11. Јован Сријемац, члан Штаба за заштиту од
НУС-а, мина и ангажовање МТС-а,
12. Др Саша Миличић, члан Штаба за пружање прве медицинске помоћи и транспорт повријеђених,
13. Гордана Нишић, члан Штаба за заштиту и
спасавање животиња и намирница животињског поријекла и асанацију терена,
14. Дејан Чечавац, члан Штаба за финансијске
послове,
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15. Жељко Миличић, члкан Штаба за заштиту
и спасавање од унутрашње поплаве, функционисање
канализационе мреже и снабдијевање питком водом,
16. Недељко Рушкић, члан Штаба за организацију јавног реда, координацију са полицијом, оружаним снагама и другим организацијама,
17. Гордана Жарић, члан Штаба за административно-техничке послове,
18. Валериј Самојлов Николаевич, члан штаба за координацију са АД „Рафинерија нафте Брод“,
19. Градимир Вукман, члан Штаба за обезбјеђење и дистреибуцију електричне енергије,
20. Славиша Томичевић, члан Штаба за информисање јавности
.
2. Штаб за ванредне ситуације општине Брод
је стручно-оперативни, руководни и координациони
орган који руководи субјектима и снагама система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених мјера, послова и задатака заштите
и спасавања.
3. Позивање и активирање Штаба наређује командант Штаба. Чланове Штаба позива путем Одсјека за послове заштите и спасавања, на начин утврђен
Планом заштите и спасавања од елементарне непогодне и друге несреће.
4. Средства за провођење мјера заштите и спасавања обезбјеђују се из буџета општине Брод. Административно техничке послове за потребе Штаба
обавља Одсјек за послове заштите и спасавања.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје
да важи рјешење о именовању чланова Општинског
штаба за ванредне ситуације општине Брод, број 0281-17/18 од 09.02.2018.године.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод.“
Број: 02-81-24/20
Датум: 23.03.2020.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.
21.
На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/2016 и 36/19), члана 90. Статута општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17),
а на основу Протокола о поступању и сарадњи надлежних субјеката на зашити жртава насиља у породици и родно заснованог насиља, број: 04(02)-54-1/19 од
14.02.2020. године , Начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Координационог тијела у циљу успостављања ефикасног система заштите жртава насиља у
породици и насиља над женама
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1.Именује се Координационо тијело у циљу
успостављања ефикасног система заштите жртава насиља у породици и насиља над женама, у саставу:
1.Општина Брод: Слободан Пејчић, Предсједавајући,
2.Полицијска станица Брод: Миломир Балатуновић, члан
3.ЈУ Центар за социјални рад: Далиборка
Милошевић, члан
4.ЈЗУ Дом здравља Брод: Др Маријана Дакић,
члан
5.ЈУП „Бели анђео“ Брод: Маја Зечевић, члан
6.ОШ „Свети Сава“ Брод: Надежда Ристановић, члан
7.ОШ „Лијешће“ Брод: Нада Гостић, члан
8.СШЦ „Никола Тесла“ Брод: Драгица Ивановић, члан
9. УГ „Будућност“ Модрича: Јелена Мишић, члан.
У случају да чланови Координационог тијела
не могу извршавати обавезе из рјешења именују се
замјенски чланови:
1.Општина Брод: Наташа Плавшић, замјеник
Предсједавајућег,
2.Полицијска станица Брод: Жарко Кузмановић, замјеник члана,
3.ЈУ Центар за социјални рад: Даворин Јовановић, замјеник члана,
4.ЈЗУ Дом здравља Брод: Раденка Гужвић,
замјеник члана,
5.ЈУП „Бели анђео“ Брод: Тања Дујић, замјеник члана и Мара Којић, замјеник члана
6.ОШ „Свети Сава“ Брод: Биљана Радовановић, замјеник члана,
7.ОШ „Лијешће“ Брод: Милица Митровић,
замјеник члана,
8.СШЦ „Никола Тесла“ Брод: Драгана Чечавац Ковачевић, замјеник члана,
9.УГ „Будућност“ Модрича: Биљана Ђукић,
замјеник члана
2.Задатак Координационог тијела је:
• прикупљање, анализирање, размјена података,
идентификовање добре и лоше праксе о насиљу у породици и насиљу над женама на подручју општине Брод,
• идентификовање добре и лоше праксе у раду
субјеката поступања и заштите,
• анализа механизама заштите, предлагање
мјера и недостајућих услуга које су у надлежности
општине Брод,
• осмишљавање и организовање превентивних
програма и програма обуке усмјерених на препознавање
и сузбијање насиља над женама и насиља у породици,
• идентификовање недостајућих знања и вјештина службеника свих субјеката заштите и организовање адекватних обука,
• спровођење истраживања о карактеристикама насиља у локалној заједници, задовољства корисника пруженим услугама, моделима и програмима,
израда пројеката који могу да унаприједе систем заштите и рад свих субјеката заштите,
• израда стратешких и акционих планова ус-
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мјерених ка спречавању насиља, развоју недостајућих
услуга, мјера и програма,
• спровођење активности усмјерених ка обезбјеђивању финансијских средстава потребних за
организовање едукација, реализацију превентивних
програма, развоју недостајућих услуга,
• израда пројаката усмјерених ка успостављању ефикасног, мултисекторског система заштите од насиља на локалном нивоу,
• сачињавање обједињеног извјештаја о насиљу у породици и насиљу над женама,
• извјештавање Скупштине општине Брод о стању
у области насиља у породици и насиља над женама,
• координисање и надзирање примјене Протокола, и
• друге савјетодавне активности у складу са
потребама локалне заједнице.
3.Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-54-1/19
Датум: 26.03.2020. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.
22.
На основу члана 44. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 82.став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 65. и 90.
Статута општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број 7/17), члана 6. став 2. Одлуке о организацији
и функционисању цивилне заштите у систему заштите
и спасавања на територији општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 4/18) и члана 4. став
2. Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број 12/17), Начелник општине доноси,
РЈЕШЕЊЕ
о измјени и допуни рјешења о именовању
Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Брод

1. У тачки 1. подтачка 18, рјешења Начелника општине Брод, о именовању Општинског штаба за
ванредне ситуације, број 02-81-24/20 од 23.03.2020.
године, име: „Валериј Самојлов Николаевич“,
замјењује се именом: „Миља Лучановић“.
У истој тачки, иза подтачке 20. додаје се нова
подтачка 21. која гласи:
„21. Петар Сељаковић, секретар Општинске
организације Црвеног крста Брод, члан Штаба“.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику општине Брод.“
Број: 02-81-24/20
Датум: 06.04.2020.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.

Датум: 6.4.2020. год.
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
2.
На основу члана 45. Закона о заштити спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17),
члана 7. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања на територији општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 4/18), члана 3. Одлуке о оснивању
Општинског штаба за ванредне ситуације Општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 12/17)
и на основу закључака са сједнице Општинског штаба
за ванредне ситуације, Командант штаба, доноси,
НАРЕДБУ
о регулисању рада угоститељских и других објеката
и предузимање мјера превентивног дјеловања у циљу
спречавања ширења вируса корона (COVID-19)
на подручје општине Брод

1. Забрањује се рад следећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда:
- Угоститељским објектима врсте ноћни клуб,
- Свадбеним салонима,
- Фитнес-центрима (фитнес, боди-билдинг
клубовима и сличним облицима организовања),
- дјечијим играоницама.

2. Ограничава се рад од 06,00 до 18,00 часова
-

-

сваким даном, следећим објектима:
угоститељским објектима свих врста (изузев
угоститељских објеката у оквиру вршења
дјелатности смјештаја гостију (хотели,
мотели)),
угоститељским објектима на бензинским
пумпама и
угоститељским објектима у тржним центрима.

3. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 2. ове
наредбе да обезбједе минимално растојање од
2
метра између корисника услуга као и довољну
количину средстава за чишћење и дезинфекцију
простора, прање и дезинфекцију руку у санитарним
просторијама, спровођење појачаних санитарнохигијенских мјера, по могућности на улазу објеката
(дезинфекција руку).
4. Обавезују се јавне институције и органи
локалне самоуправе, као и сви привредни и други
субјекти на подручју општине Брод да у објектима
обављања својих дјелатности или услуга обезбједе
континуирану дезинфекцију свих радних и других
површина (улази, рукохвати, пултови и слично), те
дезинфекцију руку на улазу у објекте.
5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове
и послове комуналне полиције, да у провођењу ове
нареде обезбједи поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.

6. Овом наредбом се налаже свим апотекама на
подручју општине Брод да набаве довољне количине
средстава за дезинфекцију као и одређену количину
маски.
7. О извршењу задатака из ове наредбе, органи
из тачке 5. свакодневно ће извјештавати команданта
штаба.
8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 02-81-12/20
Датум: 13.03.2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

3.
На основу члана 45. Закона о заштити спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17),
члана 7. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања на територији општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 4/18), члана 3. Одлуке о оснивању
Општинског штаба за ванредне ситуације Општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 12/17)
и на основу закључака са сједнице Општинског штаба
за ванредне ситуације, Командант штаба, доноси,
НАРЕДБУ
o регулисању рада угоститељских и других објеката и предузимање мјера превентивног дјеловања у
циљу спречавања појаве и ширења вируса корона
(COVID-19) на подручје општине Брод

1. Забрањује се рад следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда:
- Угоститељским објектима врсте ноћни клуб
- Свадбеним салонима
- Фитнес-центрима (фитнес, боди-билдинг клу
бовима и сличним облицима организовања),
- Дјечијим играоницама.
2.Ограничава се рад од 06,00 до 18,00 часова
сваким даном, следећим објектима:
- угоститељским објектима свих врста (изузев
угоститељских објеката у оквиру вршења дјелатности смјештаја гостију (хотели, мотели и
сл), за њихове госте
- угоститељсим објектима на бензинским пумпама
- угоститељским објектима у тржним центрима
- трговинским
радњама (укључујући занатско-трговинске радње, тржне центре и
трговинске радње на бензинским пумпама
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(осим продаје нафтних деривата)).
- пекарским радњама осим у дијелу производње.
3. Забрањује се рад недељом свим трговинским
радњама и тржним центрима, градској пијаци и трговинским радњама на градској пијаци те трговинским радњама на бензинским пумпама (осим продаје
нафтних деривата).
4. Овом наредбом се налаже свим апотекама на
подручју општине Брод да набаве довољне количине
средстава за дезинфекцију као и одређену количину
заштитиних средстава (маски, рукавица и др).
5. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 2. да
обезбједе минимално растојање од 2 метра између корисника услуга. Уколико због ограниченог простора
није могуће поштовати ову мјеру, ограничити број
присутних лица у простору.
Обезбједити довољну количину средстава за
чишћење и дезинфекцију простора, прање и дезинфекцију руку у санитарним просторијама, спровођење
појачаних санитарно  хигијенских мјера, на улазу у
објекат (дезинфекција руку).
Код услужних дјелатности код којих долази до
блиског контакта између пружаоца услуге и корисника обавезна је употреба заштитне опреме (маске,
рукавице).
6. Обавезују се јавне институције и органи
локалне самоуправе, као и сви привредни и други
субјекти на подручју општине Брод да у објектима
обављања својих дјелатности или услуга обезбједе
континуирану дезинфекцију свих радних и других
површина (улази, рукохвати, пултови и слично), те дезинфекцију руку на улазу у објекте.
7. Контролу спровођења ове Наредбе вршиће
Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције.
8. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из
тачке 7. свакодневно ће извјештавати команданта штаба.
9. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у Службеном гласнику општине Брод.
10. Ступањем на снагу ове наредбе, престаје да
важи наредба Општинског штаба за ванредне ситуације, број 02-81-12/20 oд 13.03.2020.године.
Број: 02-81-12/20
Датум: 16.03.2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

4.
На основу члана 45. Закона о заштити спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17),
члана 7. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања на те-
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риторији општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 4/18), члана 3. Одлуке о оснивању
Општинског штаба за ванредне ситуације Општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 12/17)
и на основу закључака са сједнице Општинског штаба
за ванредне ситуације, Командант штаба, доноси,
НАРЕДБУ
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

1.Забрањује се рад следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда:
- Угоститељским објектима свих врста, укључујући угоститељске објекте на бензинским пумпним
станицама и тржним центрима, изузев угоститељских
објеката у оквиру вршења дјелатности смјештаја гостију (хотели, мотели и сл.) за пријављене госте,
- Свадбеним салонима,
- Фитнес-центрима (фитнес, боди-билдинг
клубовима и сличним облицима организовања),
- Дјечијим играоницама,
- Козметичким и фризерским салонима (козметички студио и сл.).
2.Забрањује се рад јавним установама, уз
обезбјеђење дежурства:
- ЈУ“Народна Библиотека Бранко Ћопић“ Брод
- ЈУ „Туристичка организација општине Брод“
- Спортски центар
- ЈУП „Бели анђео“ Брод
3. Забрањује се рад недељом:
- свим трговинским радњама и тржним центрима, градској пијаци и трговинским радњама
на градској пијаци те трговинским радњама на
бензинским пумпним станицама (осим продаје
нафтних деривата), изузев пољопривредним
апотекама.
4. Ограничава се рад од 06,00 до 18,00 часова
сваким даном, следећим објектима:
- трговинским радњама (укључујући занатско-трговинске радње, тржне центре и трговинске радње на бензинским пумпним станицама
(осим продаје нафтних деривата),
- пекарским радњама осим у дијелу производње.
5. Овом наредбом се налаже свим апотекама на
подручју општине Брод да набаве довољне количине
средстава за дезинфекцију као и одређену количину
заштитиних средстава (маски, рукавица и др.), а радно
вријеме се не ограничава овом наредбом.
6. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 4. да
обезбједе минимално растојање од 2 метра између корисника услуга. Уколико због ограниченог простора
није могуће поштовати ову мјеру, ограничити број
присутних лица у простору.
Обавезују се сви субјекти из претходног става
да обезбједе довољну количину средстава за чишћење
и дезинфекцију простора, прање и дезинфекцију руку у
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санитарним просторијама, спровођење појачаних санитарно-хигијенских мјера, на улазу објеката (дезинфекција
руку), као и код услужних дјелатности код којих долази
до блиског контакта између пружаоца услуге и корисника
обавезна је употреба заштитне опреме (маске, рукавице).
7. Обавезују се јавне институције и органи
локалне самоуправе, као и сви привредни и други
субјекти на подручју општине Брод да у објектима
обављања својих дјелатности или услуга обезбједе
континуирану дезинфекцију свих радних и других
површина (улази, рукохвати, пултови и слично), те дезинфекцију руку на улазу у објекте.
8. Обавезују се грађани који долазе из мјеста захваћених вирусом или имају сазнања о лицима која су
потенцијални преносници вируса, да се обавезно јаве ЈЗУ
Дом здравља Брод на бројеве телефона, 065/004-137 и
053/610-294, Хитна помоћ 124, као и Одјељењу за инспекцијске послове и послове Комуналне полиције те да поступају по добијеним смјерницама. Смјернице за грађане
се објављују путем средстава јавног информисања.
Бројеви телефона Комуналне полиције:
-

Срђан Царић, 053/612-015 и 065/595-245
Сњежана Црепуља, 065/886-365
Небојша Ћерић, 065/476-777
Нада Савић, 065/824-272

- Гордана Нишић, 065/702-913 - ветеринарски,
инспектор за храну и санитарну заштиту.
9. Контролу спровођења ове наредбе вршиће
Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције.
10. О извршењу задатака из ове наредбе, органи из тачке 9. свакодневно ће извјештавати команданта штаба, путем писаног извјештаја.
11. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Брод“.
12. Ступањем на снагу ове наредбе, престаје да
важи наредба Општинског штаба за ванредне ситуације, број 02-81-12/20 од 16.03.2020. године.
Број: 02-81-14/20
Датум: 17.03.2020.године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

5.
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних болести
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17),
тачке 4. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) у Републици Српској, члана 7. Oдлуке
о организацији и функционисању цивилне заштите у
систему заштите и спасавања на територији општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 4/18),
члана 3. Одлуке о оснивању Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 12/17) и на основу закључака
са сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације,
Командант штаба, доноси,
НАРЕДБУ
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

1. До 30.марта 2020. године забрањују/е се:
- сва јавна окупљања,
- рад угоститељским објектима свих категорија,
- рад трговинама, осим субјеката из подтачке
1.1.) ове Наредбе,
- рад градској пијаци,
- рад козметичких и фризерских салона (козме
тички студио и сл.),
- рад ЈУ „Народна библиотека Бранко Ћопић“
Брод,
- рад ЈУ „Туристичка организација општине
Брод“,
- рад ЈУП „Бели анђео“ Брод.
- рад свадбеним салонима,
- рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг
клубовима и сличним облицима организовања),
- рад дјечијим играоницама,
- рад приватним стоматолошким амбулантама,
- рад приређивача игара на срећу,
- рад спортских организација и школа спорта,
те тренинга и организовања такмичења за
спортисте свих категорија,
1.1. Ограничава се рад:
- у трговачким центрима од 7:00 до 18:00
часова, гдје могу радити само трговине прехране/робе
широке потрошње, апотеке и пољопривредне апотеке
ако се налазе у тржном центру,
- трговине прехране/робе широке потрошње,
трговине сточне хране и трговине на велико од 7:00
до 18:00 часова,
- трговинским објектима врсте драгстор и
субјектима који обављају дјелатност производње
хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво
у погледу продаје њихових производа) од 7:00 до
22:00 часова,
- хотели, мотели и хостели – могу пружати
услуге смјештаја у свом простору за своје госте, а
услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и
хостела,
- бензинске пумпе и плинске пумпне станице,
могу радити без ограничења када је у питању
продаја горива, других нафтних деривата и плина,
са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је
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смјештен продајни објеката од 07:00 до 18:00 часова,
- апотеке и пољопривредне апотеке - без
промјене радног времена,
- све апотеке на подручју општине Брод
дужне су да набаве довољне количине средстава за
дезинфекцију као и одређену количину заштитиних
средстава (маски, рукавица и др.).
Претходно наведени субјекти дужни су свој рад
организовати уз предузимање сљедећих мјера:
- ограничавање броја људи који истовремено
могу бити у затвореном продајном простору, тако да
се на улазу регулише број особа које истовремено
могу улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање 1 м,
- у затвореном продајном простору омогућити
брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере
дезинфекције и појачане хигијене,
- достава животних намирница је дозвољена
од 07:00 до 18:00 часова за оне субјекте који су
регистровани за обављање те дјелатности уз
максималне мјере хигијене и сигурности које ће
контролисати контролни органи.
2. Забрањује се рад недељом:
- трговачким центрима, трговинама прехране/
робе широке потрошње, трговинама сточне хране,
трговинама на велико, трговинским радњама на
бензинским пумпама и плинским пумпним станицама
(без ограничења када је у питању продаја горива,
других нафтних деривата и плина).
3. Обавезују се сви субјекти из претходних
тачака да обезбједе довољну количину средстава за
чишћење и дезинфекцију простора, прање и дезинфекцију руку у санитарним просторијама, спровођење
појачаних санитарно-хигијенских мјера, на улазу
објеката (дезинфекција руку), као и код услужних дјелатности код којих долази до блиског контакта између
пружаоца услуге и корисника обавезна је употреба
заштитне опреме (маске, рукавице).
4. Обавезују се јавне институције и органи
јединице локалне самоуправе, привредни субјекти,
заједнице етажних власника, као и сви други субјекти
на подручју општине Брод да у својим објектима,
објектима обављања својих дјелатности или услуга,
обезбједе континуирану дезинфекцију свих радних
и других површина (улази, рукохвати, пултови и
слично), те дезинфекцију руку на улазу у објекте.
5. Обавезује се ЈЗУ Дом здравља Брод да
реорганизује свој рад по усаглашеним препорукама
и закључцима ресорно надлежног Министарства при
чему ће се:
- организовати за пружање здравствене заштите
примарно особама које могу бити заражене вирусом
корона,
- приоритетно и без задршке проводити мјере
анкетирања лица која су била у контакту са зараженим,
са предлагањем кућне изолације за све особе првог
контакта и достављати Институту за јавно здравство
и надлежним институцијама све тражене податке у
складу са препорукама,

- организовати без прекида (0-24 часа) службу
јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се
јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
- пружање стоматолошких услуга у хитним
случајевима уз поштовање свих превентивних мјера.
6. Обавезују се грађани који долазе из мјеста
захваћених вирусом или имају сазнања о лицима која
су потенцијални преносници вируса, да се обавезно
јаве ЈЗУ Дом здравља Брод на бројеве телефона,
065/004-137 и 053/610-294, Хитна помоћ 124, 053/612180, као и Одјељењу за инспекцијске послове и
послове Комуналне полиције те да поступају по
добијеним смјерницама. Смјернице за грађане се
објављују путем средстава јавног информисања.
Бројеви телефона Комуналне полиције:
-

Срђан Царић, 053/612-015 и 065/595-245
Сњежана Црепуља, 065/886-365
Небојша Ћерић, 065/476-777
Нада Савић, 065/824-272

- Гордана Нишић, 065/702-913 - ветеринарски,
инспектор за храну и санитарну заштиту.
7. Контролу спровођења ове наредбе вршиће
Одјељење за инспекцијске послове и послове
комуналне полиције.
8. О извршењу задатака из ове наредбе, органи
из тачке 7. свакодневно ће извјештавати Команданта
штаба, путем писаног извјештаја.
9. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Брод“.
10. Ступањем на снагу ове наредбе, престаје
да важи наредба Општинског штаба за ванредне
ситуације, број 02-81-14/20 од 17.03.2020. године.
Број: 02-81-18/20
Датум: 19.03.2020.године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

6.

					

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17),
тачке 4. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) у Републици Српској, члана 7. Oдлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите у
систему заштите и спасавања на територији општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 4/18),
члана 3. Одлуке о оснивању Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Брод („Службени глас-

Датум: 6.4.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ник општине Брод“, број 12/17) и на основу закључака са сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације, Командант штаба, доноси,
НАРЕДБУ
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

1. У Наредби 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, у тачки 2. о забрани рада недељом, додаје се
друга алинеја који гласи:
„субјекти
који
обављају
дјелатност
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и
колача (пекарске радње и пекотеке), осим у дијелу
производње пекарских производа“.
2. Остале одредбе наредбе, остаје непромијењене.
3. Ова наредба ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 02-81-18/20
Датум: 21.03.2020.године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.
7.
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17),
тачке 4. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) у Републици Српској, члана 7. Oдлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите у
систему заштите и спасавања на територији општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 4/18),
члана 3. Одлуке о оснивању Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 12/17) и на основу закључака
са сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације,
Командант штаба, доноси,
НАРЕДБУ
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

1. У Наредби о регулисању рада трговинских,
угоститељских и других објеката, те предузимању
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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 и од 23.03.2020. године, у тачки 1.1. о ограничењу рада, алинеја 3. мијења се и гласи:
„трговинским објектима врсте драгстор и
субјектима који обављају дјелатност производње
хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) од 7:00
до 19:00 часова,“ алинеја 6. мијења се и гласи:
„здравственим установама-апотекама, осим
апотека које организују дежурство или приправност, у трајању од:
a) радним даном од 8 до 18 часова,
б) викендом од 8 до 13 часова.
Обавезује се ЗУ апотека „Видић“ Брод, апотека „АПОТЕКА ЦЕНТАР“ БРОД, да обезбиједи
континуирано снабдијевање лијековима и медицинским средствима, у складу са потребама јединице локалне самоуправе, путем дежурства или
приправности.“
Послије алинеје 6. додаје се нова алинеја 7. која
гласи:
„пољопривредним апотекама - од 07:0018:00 часова.“
2. Остале одредбе наредбе, остају непромијењене.
3. Ова наредба ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 02-81-18/20
Датум: 23.03.2020.године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.
8.
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона
о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), тачке 2.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
предузимању мјера против лица која не поштују мјере
кућне изолације, члана 7. Oдлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања на територији општине Брод („Службени гласник
општине Брод“ број 4/18), члан 3. Одлуке о оснивању
Општинског штаба за ванредне ситуације Општине
Брод („Службени гласник општине Брод“ број 12/17) и
на основу закључака са сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације, Командант штаба, доноси,
НАРЕДБУ
о предузимање мјера против лица која не поштују
мјере кућне изолације

Датум: 6.4.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

1. Обавезује се ЈУ „Туристичка организација
општине Брод“ Брод да стави на располагање просторије Градског стадиона, за смјештај лица за које се
утврди да је поступало супортно мјерама кућне изолације карантина.
2. Обавезује се ЈКП „Комвод“ ад Брод и
МХЕРС ад Требиње, ЗП Електро Добој ад Добој, РЈ
Брод, да у сарадњи са ЈУ „Туристичка организација
општине Брод“ Брод, изврши све неопходне радове
ради стављања у функцију наведених просторија из
тачке 1. ове Наредбе.
3. Обавезује се Одсјек за заштиту и спасавање
(Драго Николић), да изврши координацију активности из тачке 1. и 2. ове наредбе, као и свих другх
активности и предузимања мјера дефинисаних овом
наредбом.
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и ЈКП „Комвод“ Брод, обезбједиће све неопходне
услове за смјештај лица у локални карантин.
3. ЈЗУ „Дом здравља“ Брод ће прије пријема
и смјештаја лица у локални карантин извршити
дезинфекцију истог преузети здравствену заштиту
лица у карантину.
4. Физичко обезбјеђење карантина и лица у
истом вршиће припадници Полицијске станице Брод,
у складу са инструкцијама Министарства унутрашњих
послова РС.
5. Организацију рада, као и друге активности
за несметано функционисање локалног карантина,
обезбједиће Одсјек за послове заштите и спасавања и
ЈУ „Туристичка организација општине Брод“.

4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Брод“.

6. Носиоци активности наведени у овом
закључку обезбједиће да локални карантин буде у
функцији, најкасније до 16,00 часова дана 27.03.2020.
године.

Број: 02-81-20/20
Датум: 23.03.2020.године

7. Овај закључак ступа на снагу одмах и биће
објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

Број: 02-81-23-1/20
Датум: 27.03.2020.године


КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

9.
На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник РС“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 25/20), тачке 4. Закључка Републичког штаба за
ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) у Републици Српској, број 01-3/20
од 17.03.2020.године, члана 3. став 1. тачка ж) Одлуке
о оснивању Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 12/17) и Упутства Министарства здравља и социјалне заштите, за организацију и спровођење карантина на граничном прелазу и у локалној заједници,
Општински штаб за ванредне ситуације, на сједници
одржаној дана 27.03.2020.године, доноси,

10.
На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о
заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник РС“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), тачке 4.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у
Републици Српској, број 01-3/20 од 17.03.2020.године,
члана 3. став 1. тачка ж) Одлуке о оснивању Општинског
штаба за ванредне ситуације општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 12/17) и Упутства Министарства здравља и социјалне заштите, за организацију и
спровођење карантина на граничном прелазу и у локалној заједници, Општински штаб за ванредне ситуације,
на сједници одржаној дана 27.03.2020.године, доноси,

ЗАКЉУЧАК
о формирању локалног карантина

ЗАКЉУЧАК
о именовању Тима за управљање карантином

1. За прихват и смјештај лица која имају
пребивалиште на подручју општине Брод,
а која
из карантина на граничном прелазу буду упућена у
карантин у локалној заједници, формира се карантин
у тениској дворани Спортског центра у Броду (у
даљем тексту: локални карантин).

1. У Тим за управљање карантином у општини
Брод, именују се:
1.Саша
Миличић,
доктор
медицине,
представник ЈЗУ „Дом здравља Брод“,
2.Драго Николић, представник Цивилне
заштите општине Брод,
3.Миломир Балатуновић, представник МУП
РС, Полицијска станица Брод.

2. ЈУ „Туристичка организација општине Брод“

Датум: 6.4.2020. год.

2. Чланови тима обављаће активности везане за
управљање карантином и све друге активности везане
за несметано функционисање истог.
3. Чланови тима ће по потреби контактирати
са Општинским штабом за ванредне ситуације и свакодневно ће Команданту штаба, достављати писмене
извјештаје о активностима и функционисању карантина.

4. Главни координатор је обавезан свакодневно,
Команданту штаба за ванредне ситуације, достављати
писмени извјештај о функционисању карантина.
5. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02-81-23-3/20
Датум: 27.03.2020.године
КОМАНДАНТ ШТАБА

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
			
Број: 02-81-23-2/20
Датум: 27.03.2020.године
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КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

11.
На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник РС“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 25/20), тачке 4. Закључка Републичког штаба за
ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) у Републици Српској, број 01-3/20
од 17.03.2020.године, члана 3. став 1. тачка ж) Одлуке
о оснивању Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 12/17) и Упутства Министарства здравља и социјалне заштите, за организацију и спровођење карантина на граничном прелазу и у локалној заједници,
Општински штаб за ванредне ситуације, на сједници
одржаној дана 27.03.2020.године, доноси,
ЗАКЉУЧАК
о именовању главног координатора

1. Драго Николић, Шеф Одсјека за послове
заштите и спасавања, именује се за главног координатора за све послове и активности везане за несметано
функционисање карантина, формираног у тениској
дворани у Спортском центру у Броду.
2. Задатак главног координатора је да координира, усмјерава и врши надзор над провођењем свих
послова и активности везаних за функционисање карантина.
3. У реализацији наведеног, именовани ће координирати и сарађивати са свим носиоцима активности, који су укључени у послове и активности око
функционисања карантина.

Илија Јовичић с.р.

12.
На основу члана 45. став 1. тачка з) и члана
77. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник РС“ број 90/17), Одлуке
о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 25/20), тачке 4. Закључка Републичког штаба за
ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) у Републици Српској, број 01-3/20
од 17.03.2020.године, тачке 3. Наредбе Министарства
здравља и социјалне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20), Упутства Министарства
здравља и социјалне заштите, за организацију и спровођење карантина на граничном прелазу и у локалној
заједници и члана 3. став 1. тачка ж) Одлуке о оснивању
Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 12/17),
Општински штаб за ванредне ситуације, доноси,
ЗАКЉУЧАК
о формирању карантина

1. У спортској дворани СШ „Никола Тесла“ у
Броду, формира се карантин за премјештај лица из карантина у тениској дворани Спортског центра у Броду, код којих се тестирањен на вирус корона утврди
негативан налаз.
2. Наведеним карантином ће управљати Тим
који је именован закључком Општинског штаба за
ванредне ситуације, број 02-81-23-2/20 од 27.03.2020.
године, за управљање карантином у тениској дворани
Спортског центра у Броду.
3. ЈЗУ „Дом здравља“ Брод ће прије премјештаја лица у карантин извршити дезинфекцију истог и
обезбједити здравствену заштиту лицима за вријеме
боравка у карантину.
4. Физичко обезбјеђење карантина и лица
у истом вршиће припадници Полицијске станице
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Брод, у складу са инструкцијама Министарства унутрашњих послова РС.
5. Организацију рада, као и друге активности
за несметано функционисање карантина, обезбједиће
Одсјек за послове заштите и спасавања и ЈУ „Туристичка организација општине Брод“.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02-81-23-4/20
Датум: 30.03.2020.године
КОМАНДАНТ ШТАБА

„продавницама опреме и дијелова за
пољопривредну механизацију од 07:00 до 18:00
часова,“
„трговинама грађевинског, водоводног и
електро материјала од 07:00 до 14:00 часова.“
3. Остале одредбе наредбе, не мијењају
се и остају на снази до 15.04.2020. године, када ће
Општински штаб за ванредне ситуације, поново
одлучивати о прописаним мјерама.
4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 02-81-18/20
Датум: 30.03.2020.године

Илија Јовичић с.р.

13.
На основу члана 45. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике Српске“, број
90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 25/20), тачке 4. Закључка
Републичког штаба за ванредне ситуације
о
обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)
у Републици Српској, број 01-3/20 од 17.03.2020.
године, члана 3. Одлуке о оснивању Општинског
штаба за ванредне ситуације општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 12/17) и на
основу закључака са сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације, Командант штаба, доноси,
НАРЕДБ У
о измјени 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
1. У тачки 1. Наредбе Општинског штаба за
ванредне ситуације, 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 19.03.2020. године,
од 21.03.2020.године и од 23.03.2020.године, у дијелу
који се односи на временски период забране рада,
датум „30.03.2020.године“, замјењује се датумом
„15.04.2020.године“.
2. У тачки 1.1. исте наредбе, додају се нове
алинеје које гласе:

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

14.
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана
43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број
90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 25/20), тачке 8. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 11-2/20 од 30.03.2020.године, члана
3. Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 12/17) и на основу закључака са сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације, Командант штаба, доноси,
НАРЕДБ У
о стављању ван снаге наредби

1.Овом наредбом стављају се ван снаге следеће
наредбе:
1) Наредба Команданта Општинског штаба за
ванредне ситуације, о регулисању рада трговинских,
угоститељских и других објеката, те предузимању
мјера превентивног дјеловања у циљу спречавања
појаве и ширења вируса корона (COVID-19) на подручју општине Брод, број 02-81-18/20 од 19.03.2020.
године,
2) Наредба о допуни наредбе Команданта
Општинског штаба за ванредне ситуације, о регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката, те предузимању мјера превентивног дјеловања
у циљу спречавања појаве и ширења вируса корона
(COVID-19) на подручју општине Брод, број 02-8118/20 од 21.03.2020.године,
3) Наредба о измјени и допуни наредбе Коман-
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данта Општинског штаба за ванредне ситуације, о
регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката, те предузимању мјера превентивног дјеловања у циљу спречавања појаве и ширења вируса
корона (COVID-19) на подручју општине Брод, број
02-81-18/20 од 23.03.2020.године,
4) Наредба о измјени и допуни наредбе Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације, о
регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката, те предузимању мјера превентивног дјеловања у циљу спречавања појаве и ширења вируса
корона (COVID-19) на подручју општине Брод, број
02-81-18/20 од 30.03.2020.године.
2. Ова наредба ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 02-81-18/20
Датум: 01.04.2020.године

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

15.
На основу члана 45. тачка б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од заразних
болести (,,Службени гласник Републике Српске” број
90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 25/20), тачке 8. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској број 11-2/20 од 30.03.2020. године, члана 3.
Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне
ситуације Општине Брод („Службени гласник општине Брод“ број 12/17), Општински штаб за ванредне
ситуације, доноси,
З АКЉУЧАК
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
подручје општине Брод

1. У циљу превенције ширења вируса корона
(COVID-19), на територији општине Брод и заштите
и спасавања становништва, до 13.04.2020. године забрањују/е се:
1) сва јавна окупљања,
2) рад свим угоститељским објектима за исхрану и пиће,
3) рад трговинама, изузев субјеката из тачке 2. и
3. овог закључка,
4) рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг
клубовима и сличним облицима организовања),
5) рад базенима, „wellness“ и спа центрима по-
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себно и у склопу угоститељских објеката за
смјештај,
рад дјечијим играоницама,
рад приватним стоматолошким амбулантама,
рад приређивача игара на срећу,
рад спортских организација и школа спорта,
те тренинга и организовања такмичења за
спортисте свих категорија,
обављање услужних и занатских дјелатности
чије обављање захтјева непосредан контакт
са корисницима (фризерски и други третмани
за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),
рад градској пијаци,
рад ЈУ „Народна библиотека Бранко Ћопић“
Брод,
рад спортским објектима којим управља ЈУ
„Туристичка организација општине Брод“
Брод,
рад ЈУП „Бели анђео“ Брод.

2. До 13.04.2020. године ограничава се рад од
07:00 до 18:00 часова:
1) трговинама на велико,
2) трговачким центрима, у којима могу радити
само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине
бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто-дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине,
електроматеријалом, керамиком и трговине боја
и лакова ако се налазе у трговачком центру,
3) трговинама прехране/робе широке потрошње,
4) трговинама сточне хране,
5) субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових
призвода),
6) субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
7) апотекама и пољопривредним апотекама и
8) бензинским пумпама и плинским пумпним
станицама за дио пумпе и станице у којем је
смјештен продајни објекат, а без временског
огрнаичавања рада када је у питању продаја
горива, других нафтних деривата и плина.
3. До 13.04.2020. године ограничава се рад од
07:00 до 15:00 часова: трговинама бијелом техником, водоматеријалом, санитаријама, грађевинским
материјалом, ауто-дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамикoм
и трговинама боја и лакова.
4. Свим субјектима из тачака 2. и 3. овог закључка,
изузев апотека и бензинских пумпи и плинских пумпних станица, у дијелу продаје горива, других нафтних
деривата и плина, забрањује се рад недељом.
5. Угоститељи који послују у угоститељском
објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића
могу пружати само гостима којима пружају услугу
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смјештаја.
6. Обавезује се ЗУ апотека „Видић“ Брод,
„АПОТЕКА ЦЕНТАР“ БРОД, да обезбиједи континуирано снабдијевање лијековима и медицинским
средствима, у складу са потребама јединице локалне
самоуправе, путем дежурства или приправности.
7. Сви субјекти који обављају дјелатност у складу са овим закључком дужни су организовати рад уз
обавезно предузимању мјера прописаних у Упутству
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на
радном мјесту, а које се нарочито односе на:
1) ограничавање броја лица у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу ограничи број
лица која истовремено могу улазити у продајни простор,
2) испред благајни означити и одржавати растојање између купаца од најмање 1 м,
3) онемогућити задржавање купаца и
прављење дужих редова у затвореном продајном простору,
4) достава животних намирница је дозвољена
од 07:00 до 18:00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне
санитарно-хигјенске мјере, а што ће контролисати
надлежни инспекцијски органи.
    
8. Обавезују се сви субјекти који обављају дјелатност, јавне институције и органи јединице локалне
самоуправе, заједнице етажних власника, као и сви
други субјекти на подручју општине Брод да обезбједе: довољну количину средстава за чишћење и дезинфекцију простора, прање и дезинфекцију руку у санитарним просторијама, спровођење појачаних санитарно-хигијенских мјера на улазу у објекат (обавезна
дезинфекција руку), константну дезинфекцију свих
радних и других површина (улази, рукохвати, пултови и слично), а код услужних дјелатности, код којих
долази до блиског контакта између пружаоца услуге
и корисника, обавезна је употреба заштитне опреме
(маске, рукавице).
9. Обавезује се ЈЗУ „Дом здравља Брод“ да у
потпуности поступа у складу са закључцима Репбуличког штаба за ванредне ситуације, Општинског
штаба за ванредне ситуације и наредбама Министарства здравља и социјалне заштите РС.
10. Обавезују се грађани да евентуално уочене неправилности на провођењу мјера на спречавању
појаве и ширења вируса корона (COVID-19), одмах
пријаве на следеће бројеве телефона:
1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Комунални полицајци: Срђан Царић 065/595-245, Сњежана Црепуља - 065/886-365, Небојша Ћерић - 065/476-777 и Нада Савић - 065/824-272,
3) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913,
4) ЈЗУ Дом здравља Брод: 065/004-137 и
053/610-294, Хитна помоћ 124, 053/612-180.
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11. Инспекцијски надзор над спровођењем
овог закључка вршиће Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, а о чему ће в.д.
Начелника одјељења, свакодневно путем писаног извјештаја, извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
12. Овај закључак се сматра достављеним
субјектима из тачке 1, 2. и 3, објавом на службеној
интернет страници и огласној табли Општине Брод и
објавом путем ЈП „Радио Брод“.
13. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02-81-23-5/20
Датум: 01.04.2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

16.
На основу члана 45. тачка б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од заразних
болести (,,Службени гласник Републике Српске”, број
90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 25/20), тачке 8. Закључка
Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 11-2/20 од 30.03.2020. године,
тачке 1. Закључка о измјени закључка о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској у вези са радом здравствених установа-апотека, број 13-1/20 од 01.04.2020.године, члана 3. Одлуке
о оснивању Општинског штаба за ванредне ситуације
Општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 12/17), Општински штаб за ванредне ситуације,
доноси,
З АКЉУЧАК
о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на подручје општине Брод

1. У тачки 2. под 7) Закључка 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, бришу се ријечи „апотекама и“.
2. Тачка 3. мијења се и гласи:
„До 13.04.2020.године ограничава се рад од
07:00 до 15:00 часова:

Датум: 6.4.2020. год.

1) трговинама бијелом техником, водоматеријалом, санитаријама, грађевинским материјалом,
ауто-дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамикoм и трговинама
боја и лакова,
2) трговинама рачунарима и рачунарском
опремом, телекомуникационом и комуникационом
опремом, биротехничком опремом и писаћим прибором (књижаре) и фотографским радњама.“
3. У тачки 6. истог закључка додаје се нови
став 1. који гласи:
„Ограничава се рад здравственим установама
- апотекама, осим апотека које организују дежурство
или приправност, у трајању од :
а) радним даном од 07:00 до 18:00 часова,
б) викендом од 07:00 до 15:00 часова.“
Досадашњи став 1. постаје став 2.
4. Субјекти из тачке 2. подтачка 2. овог закључка, дужни су да се придржавају санитарно-хигијенских
мјера прописаних тачком 8. закључка Општинског
штаба за ванредне ситуације, о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на подручју општине
Брод, број 02-81-23-5/20 од 01.04.2020.године.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02-81-23-7/20
Датум: 03.04.2020.године
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КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

гласник општине Брод“, број 12/17), Општински штаб
за ванредне ситуације, доноси,
ЗАКЉУЧАК
о именовању руководиоца карантинима
на подручју општине Брод

1. Драго Николић, Шеф Одсјека за послове
заштите и спасавања, именује се за руководиоца
карантинима у Броду, формираним у тениској
дворани Спортског центра, у спортској дворани СШ
„Никола Тесла“ и на градском стадиону и одговоран
је за све послове и активности везане за несметано
функционисање истих.
2. Задатак руководиоца је да руководи и
координира пословима и активностима, те врши
надзор над провођењем свих послова и активности
везаних за несметано функционисање свих карантина.
3. У реализацији наведеног, именовани ће
координирати и сарађивати са свим носиоцима
активности, који су укључени у послове и активности
око функционисања карантина.
4. Руководилац карантинима је обавезан
свакодневно, команданту Општинског штаба за
ванредне ситуације, достављати писмени извјештај о
функционисању карантина.
5. Овим закључком ставља се ван снаге
закључак Општинског штаба за ванредне ситуације,
број 02-81-23-3/20 од 27.03.2020.године, о именовању
главног координатора.
6. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02-81-23-6/20
Датум: 03.04.2020.године

17.
На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике Српске“, број
90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 25/20), тачке 8. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број 11-2/20 од 30.03.2020.године,
тачке 3. Наредбе Министарства здравља и социјалне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број
14/20), Упутства Министарства здравља и социјалне
заштите, за организацију и спровођење карантина на
граничном прелазу и у локалној заједници и члана 3.
став 1. тачка ж) Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Брод („Службени

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

ОСТАЛО
1
На основу члана 21. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 42/17),
Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем
намјештеника у Општинску управу општине Брод,
доноси
ПОСЛОВНИК
о раду Комисије за спровођење
јавног конкурса за пријем
намјештеника у
Општинску управу општине Брод

Датум: 6.4.2020. год.
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Члан 1.

(1) Овим Пословником ближе се уређују надлежности, начин рада и одлучивања Комисије за спровођење
јавног конкурса за пријем намјештеника у Општинску
управу општине Брод (у даљем тексту: Комисија), начин
провођења процедуре избора кандидата, као и друга питања од значаја за рад Комисије.
(2) Овај Пословник ће се примјењивати за спровођење процедуре за избор кандидата за радно мјесто
Старјешина Територијалне ватрогасне јединице Брод и
за радно мјесто Ватрогасац у Територијалној ватрогасној
јединици Брод, а на основу расписаног Јавног конкурса
за попуну упражњених радних мјеста намјештеника у
Општинској управи општине Брод, број 02-120-3/20 од
22.01.2020.године.
Члан 2.

Рад Комисије се заснива на начелима независности, непристрасности, јавности и законитости.
Члан 3.

(1) Комисија се састоји од три члана и то: један
службеник за управљање људским ресурсима и два службеника или намјештеника који имају одговарајућу стручну спрему и радно искуство.
(2) Комисију је именовао Начелник општине Брод,
рјешењем број 02-120-3/20 од 02.03.2020.године.
(3) Административно-техничке послове за потребе комисије обављаће Одјељење за општу управу.
Члан 4.

(1) Члан Комисије не може учетвовати у раду Комисије у счучају постојања сукоба интереса.
(2) Ближе одредбе о постојању сукоба интереса
члана Комисије уређене су Правилником о јединственим
процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста
у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17).
Члан 5.

Састав комисије објављује се на интернет страници и огласној табли Општине Брод, најмање три дана
прије усменог интервјуа.
Члан 6.

(1) Сједницу Комисије сазива предсједник Комисије на свој или приједлог најмање једног члана Комисије.
(2) Сједницу сазива усменим, писменим или електронским путем при чему саопштава, односно наводи и
дневни ред сједнице.
(3) Поред предложених тачака дневног реда од
стране предсједника Комисије и чланови Комисије могу
предлагати тачке дневног реда на самој сједници Комисије.
(4) Комисија у правилу засједа у просторијама послодавца, а изузетно на неком другом мјесту уколико за то
постоје оправдани разлози.
(5) Комисија засједа и доноси одлуке у пуном
саставу.
Члан 7.

(1) Разматрање и одлучивање на сједници Ко-

мисије врши се по тачкама дневног реда.
(2) О свакој тачки дневног реда отвара се расправа и након тога се усвајају одлуке, приједлози и
закључци.
(3) О току сједнице Комисије води се записник.
(4) Записник садржи датум, мјесто и вријеме
одржавања сједнице, дневни ред, основне податке о
току сједнице, приједлозима изнесеним на истој, сажето излагање, резултате гласања, те усвојене одлуке,
приједлоге односно закључке.
(5) Записник потписују предсједник и чланови
Комисије.
Члан 8.

(1) Комисија доноси одлуке већином гласова
чланова Комисије.
(2) Гласање је јавно на сједници и сваки члан
Комисије изјашњава се „за“ или „против“.
(3) Члан Комисије може издвојити своје
мишљење, али је дужан исто писмено образложити.
Члан 9.

Поступак за пријем намјештеника обавља се у
року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање
кандидата.
Члан 10.

(1) Поступак избора кандидата започиње прегледом пристиглих пријава на расписани јавни конкурс, односно утврђује се да ли су исте благовремене
и потпуне, те да ли кандидати испуњавају опште и посебне услове прописане јавним конкурсом.
(2) Комисија одбацује закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште
и посебне услове из јавног конкурса.
(3) Комисија сачињава списак кандидата који
испуњавају услове за пријем на упражњено радно
мјесто, након чега спроводи изборни поступак.
Члан 11.

(1) У изборном поступку се врши оцјењивање
стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата који учествују у изборном поступку, према мјерилима и критеријумима прописаним за избор.
(2) У спровођењу поступка за избор намјештеника, Комисија врши избор кандидата на исти начин
за све кандидате који се пријављују за исто упражњено радно мјесто.
Члан 12.

(1) Изборни поступак Комисија ће спровести
путем усменог интервјуа.
(2) Кандидати који испуњавају опште и посебне услове, о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа обавјештавају се појединачно писменим путем и путем интернет странице општине Брод.
(3) Усмени интервју подразумијева појединачни разговор са кандидатима на основу којег се
утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна
стручност и способност, као и начин организовања и
извршавања послова на том радном мјесту.
(4) Комисија прије почетка усменог интервјуа
утврђује идентитет кандидата увидом у личну карту
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или пасош кандидата који је приступио на усмени интервју.
(5) Усмени интервју са сваким кандидатом
траје најдуже сат времена.
(6) Сваки члан Комисије учествује у разговору са кандидатом и може му поставити највише три
питања.
(7) Комисија води записник о току разговора за
сваког кандидата у који се уписују питања и бодови
додјељени од сваког члана Комисије.
Члан 13.

(1) Након завршеног усменог интервјуа, сваки
члан Комисије врши бодовање тако што кандидатима
додјељује од пет до десет бодова.
(2) Коначан резултат конкуренције представља
укупан збир бодова додјељених од сваког члана Комисије.
(3) Да би кандидат био успјешан у поступку
конкуренције, треба да оствари више од 50 % од могућег броја бодова додијељених од чланова Комисије.
Члан 14.

(1) Након окончаног изборног поступка Комисија сачињава листу за избор кандидата, а кандидати
се рангирају почевши од најбољег резултата оствареног у изборном поступку.
(2) Комисија доставља начелнику општине
ранг-листу за избор са записницима о предузетим
радњама у у току изборног поступка.
(3) У случају да два или више кандидата који
су се пријавили за исто радно мјесто остваре идентичан укупан број бодова, редослијед кандидата на
ранг-листи утврђује се према броју бодова за критеријум стручност, а уколико су кандидати по овом кри-

теријуму остварили једнак успјех, у обзир ће се узети
дужина радног искуства након стицања стручне спреме тражене јавним конкурсом.
Члан 15.

Комисија приликом сачињавања приједлога
за заснивање радног односа и именовање најуспјешнијих кандидата сачињава и списак кандидата који
нису били успјешни у поступку конкуренције по азбучном реду, односно списак кандидата који нису
остварили више од 50% од могућег броја додијељених
бодова.
Члан 16.

За сва питања која нису регулисана овим Пословником примјењиваће се одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и одредбе Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених
радних мјеста у градској, односно општинској управи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 42/17).
Члан 17.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће објављен на огласној табли и интернет
страници општине Брод и у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02-120-3/20
Датум: 09.03.2020.године

Предсједник Комисије
Дејан Чечавац с.р.

Датум: 6.4.2020. год.

Страна: 18 Број: 06

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

2.

Прилог бр.1

Број: 01-022-47/20
Датум: 06.04.2020. године

Секретар СО
Дубравка Вуковић с.р.

Територијална
ватрогасна
јединица

Цивилна
заштита
Одсјек за
послове
рачуноводства
Одсјек за
стамбенокомуналне послове
и екологију

Одјељење за
финансије

Одјељење за
инспекцијске
послове и
послове комун.
полиције
Одсјек за
заједничке
послове и
информациони
систем

Приликом примјене одредаба уочена је грешка
у објави Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Општине Брод у
Службеном гласнику општине Брод, број 4/20 у члану
1 нови Прилог број 1, који се односи на организациону шему Општинске управе Брод није објављен, те
се овом приликом објављује и врши исправка грешке
у објави.

Кабинет
Начелника
општине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одјељење за
просторно
уређење, стамбенокомуналне послове
и екологију

3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику
општине Брод“.

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2.Закључак производи правно дејство од дана
од кога производи правно дејство објава у Службеном
гласнику општине Брод, број 4/20 која се исправља.

Начелник
општине

1.Врши се исправка грешке у Правилнику о
измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске
управе Општине Брод објављен у Службеном гласнику
општине Брод, број 4/20, у члану 1. нови Прилог број 1
је изостављен у објави, те се овим путем објављује иза
одредаба акта у којем се врши исправка.

Замјеник
Начелника
општине

ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке у објави

Одсјек за
локални развој

Одсјек за
послове
заштите и
спасавања

Јединица за
интерну
ревизију

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРОД

Одјељење за
општу управу

На основу члана 138. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“ број 5/20) након увида у „Службени
гласник општине Брод“ број 4/20, секретар Скупштине
општине Брод врши исправку грешке у објави Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Брод и доноси сљедећи

Датум: 6.4.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна: 19 Број: 06

САДРЖ АЈ
Ред. број

Страна
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регистрацију редова вожње ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
18. Наредба број 02-054-4/20 пд 17.03.2020. године ������������������������������������������������������������������������������������������������ 1
19. Наредба (Инструкција) о организовању контроле и надзора над провођењем
„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“. ����������������������������������������������������������������� 3
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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 ������������������������������������������������������������������������������������ 5
3. Наредба о регулисању рада угоститељских и других објеката и
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и ширења вируса корона (COVID-19) на подручје општине Брод �������������������������������������������������������������������5
4. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката,
те предузимању мјера превентивног дјеловања у циљу спречавања појаве
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5. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката,
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6. Наредба о допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских
и других објеката, те предузимању мјера превентивног дјеловања у
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7. 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)
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