11/19
28 БРОЈ 08/20
ГОД. 29.
30.7.2019
Датум: 28.04.2020.год.
2.60 КМ
Цијена:0,30
АКТИ
НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНЕ
И СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
АКТИ
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
СА 30. РЕДОВНЕ
СЈЕДНИЦЕ

1.
На основу члана 240. став 4. Закона о раду
(„Службени
Републике
1/16 и
На основугласник
члана 39.
алинеја Српске“,
2. Закона број
о локалној
66/18)
и
члана
38.
Kолективног
уговора
за
запослене
у
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“ број
Општинској
управи
Општине
Брод
(„Службени
глас97/16 и 36/19), члана 371. Закона о облигационим односима
(„Службени
СФРЈ“,
број
29/78,
39/85,57/89
ник
општинегласник
Брод“, број
5/17,
13/17
и 2/19),
Општинаи
„Службени
број 17/93, 3/96,
39/03 иОпшти74/04),
Брод,
коју гласник
заступаРС“,
и представља
Начелник
члана
41. Илија
алинејаЈовичић
2. Статута
општине Бродорганизација
(,,Службени
не
Брод
и Синдикална
гласник општине
Брод“,
члана
111. и 112.
Општинске
управе
Брод,број
коју7/17),
заступа
и представља
Пословника o раду Скупштине општине Брод (,,Службени
Нада Ћатић, дана 27.04.2020.године, закључили су,
139.

гласник општине Брод“ број 9/17), члана 25.тачка 6.
				
Правилника
о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза
(„Сл.гласник УГОВОР
РС“, број 45/16) и члана
КОЛЕКТИВНИ
73.став
4. Правилника
о рачуноводству,
рачуноводственим
о измјенама
и допунaма
Колективног уговора
за запосполитикама
рачуноводственим
за буџетске
лене уи Општинској
управипроцјенама
Општине Брод
кориснике у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, бројЧлан
115/17
1. и 118/18), Скупштина
општине Брод на 30. сједници одржаној дана 25.07. 2019.
године,У
доноси:
Колективном уговору за запослене у

Општинској управи Општине Брод („Службени гласО број
Д Л5/17,
У К
У и 2/19) (у даљем
ник општине Брод“,
13/17
о
отпису
потраживања
од
физичких
по основу
тексту: Колективни уговор), у чланулица
5. став
6. и 7.
накнаде
за
коришћење
грађевинског
земљишта
мијењају се и гласе:
„(6) Потписници овог уговора су сагласни да
Члан 1.
цијена рада у Општинској управи Општине Брод износи
110,00 се
КМ.
Отписују
потраживања од физичких лица по основу
(7)
Промјену
цијенеземљишта
рада за запослене
накнаде за коришћењевисине
грађевинског
у укупном
уизносу
Општинској
управи
Општине Брод
утврђују потод 95.805,42
КМ, евидентирана
у књиговодственим
евиденцијама
за30.
финансије
општине
на
писници
овогОдјељења
уговора до
септембра
текућеБрод
године
конту
123918годину,
и врсти прихода
за
наредну
стим да722412.
цијенаПреглед
рада непотраживања
може бити
која сеод
отписују,
је диоодове
Одлуке.
мања
110,00саставни
КМ ни већа
145,00
КМ“.

члану и ставу под б), у табеларном прегледу о утЧлан 2.
врђеним коефицијентима за обрачун плате намјештеницима (осим
у ТВЈ),
под редним
бројем врши
3. коефиОтписзапослених
потраживања
из члана
1. ове Одлуке
се у
цијент
за
обрачун
плате:
„7,20“,
замјењује
се
коефицијенскладу са чланом 371. Закона о облигационим односима
том:
„7,30“, агласник
под редним
бројем
6. коефицијент
за обрачун
(„Службени
СФРЈ“,
број
29/78, 39/85,
57/89 и
„Службени
гласник
РС“,себрој
17/93, 3/96, „4,85“.
39/03 и 74/04),
плате:
„4,50“,
замјењује
коефицијентом:
чланом 25. тачка 6. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања
Члан 3.књиговодственог стања са
стварним
стањем
имовине6)имијења
обавеза се
(„Сл.гласник
У члан
10.тачка
и гласи: РС“, број
45/16 и6)чланом
73.
став
4.
Правилника
о рачуноводству,
регрес за коришћење годишњег
одмора - у
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим
висини 60% од просјечне нето плате у Републици
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској
Српској након опорезивања, за претходну годину“.
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и
118/18).
Члан 4.

гласи:

Послије члана 39.Члан
додаје
3. се нови члан 39а. који

У књиговодственим евиденцијама општине износ
„Члансе
39а.
од 95.805,42 КМ искњижиће
са конта 123918 у складу
са чланом
73. тачка
5. колективног
Правилника уговора
о рачуноводству,
Учесници
овог
сагласни
рачуноводственим
политикамауговора
и рачуноводственим
су да се важење Колективног
продужи за пепроцјенама
за године.“.
буџетске кориснике у Републици Српској
риод од једне
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и
118/18).
Члан 5.

Овај колективни уговор ступа на снагу осмог
Члан 4.
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине
Брод“, ступа
а примјењиваће
почевдана
од обрачуна
Ова одлука
на снагу се
осмог
од дана
плате за мјесец
април 2020.године.
објављивања
у „Службеном
гласнику Општине Брод“.
Општина Брод
Број: 01-022-108/19
Начелник
општине
Датум:
25.07. 2019.године
Илија Јовичић с.р.

Синдикална организација
Општинске управе Брод
Предсједник
Предсједник
Нада Ћатић
с.р.
Скупштине
општине
Милош Станишић с.р
Члан 2.
Број: 02-12-4/20
Број: 01-4/20
У члану 6. став 1. под а), у табеларном прегледу Датум: 27.04.2020.године
Датум: 27.04.2020.године
Додатна
За отпис
Р/Б
Конто
Опис
конта пла/ опц. анал.
о утврђеним
коефицијентима за обрачун
основне
аналитика
2005.-2006.

те службеницима, назив радног мјеста, под редним
1
123918
4 Радовановић Душанка
бројем 2. мијења се и гласи:

722412

71,47 KM

СЗРПТ СЗР Фризерски салон " САЊА " вл. Плавшић Тања, с.п.

722412

93,55 KM

123918

0002 Амиџић Самир

722412

47,38 KM

123918

0003 Авдихоџић Бахрема

722412

2

123918

3
4
5
6

2.
7
8
9

Начелник одјељења или
прва
-//123918
0005
Аликадић Суада
службе
123918
0006 Антић Никола
Шеф
Кабинета Начелника
-//123918
0008 Авдагић Нисвет
општине
123918
0009 Боројевић Новак
Руководилац
јединице за
-//123918ревизију
0011 Аривуковић Милош - Драгица
интерну

седма722412
-

722412

50,32 KM
146,17 KM
9,76 KM

722412

17,56 0,50 KM

722412

63,36 KM

722412

19,81 KM

10

123918

0012 Друговић Мирослав

722412

42,52 KM

11

123918

0016 Ахметовић Менсура

722412

127,53 KM

Датум: 28.4.2020. год.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
26.
На основу члана 59. став 1. тачка 8) и члана
82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана
48. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 65.
став 1. тачка 8. Статута Општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17), Начелник општине, доноси,
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Брод
Члан 1.

У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
Општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 12/19, 4/20 и 6/20), у члану 20. у опису послова
за радна мјеста у Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности, за радно мјесто под тачком 6. Стручни
сарадник за административно-техничке послове, у
ставу 1, реченица:
„Врши послове у вези са регистрацијом предузетника путем Информационог система успостављеног од стране Министарства за привреду и предузетништво“, брише се.

налних такси.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одјељења и шефа одсјека. За свој рад одговоран је
шефу одсјека.
Сложеност послова - мање сложени послови
са ограниченим бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или стручне технике.
Самосталност у раду - самосталност у раду
ограничена је редовним надзором непосредног руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима за рјешавање сложенијих рутинских стручних
питања.
Одговорност - одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручнихтехника.
Пословна комуникација - контакти унутар
основне или унутрашње организационе јединице, а
повремено и изван, ако је потребно да се прикупе и
размијене информације.
Посебни услови за обављање посла: Виша
стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 180 ECTS бодова, смјер друштвени, најмање три године радног искуства у траженом степену
образовања, положен стручни испит за рад у управи и
познавање рада на рачунару.
Број извршилаца: 1 (један).“
Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Брод“.

Члан 2.

У члану 21. у табеларном прегледу радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, радно мјесто под редним бројем 10. мијења се и гласи:

10.

Страна: 2 Број: 08

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Виши стручни сарадник за
комуналне накнаде

шеста

У истом члану, у опису послова за радна мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, тачка 10. мијења се и
гласи:
„10. Виши стручни сарадник за комуналне накнаде
Категорија радног мјеста: Шеста кагегорија
Звање службеника: Виши стручни сарадник
трећег звања
Опис послова: Виши стручни сарадник за комуналне накнаде обавља послове везане за обрачун
комуналне накнаде, комуналне таксе и накнаде за
истицање реклама. Води евиденцију свих обвезника
за које се издају рјешења о комуналној накнади, комуналној такси, накнади за истицање реклама и коришћењу јавних површина.
Ради на издавању рјешења у првом степену и
уноси задужења кроз програм. Сачињава извјештаје
и податке о обвезницима комуналних накнада и кому-

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.
Број: 02-12-5/20
Датум: 27.04.2020.године

треће

ВШС или ВСС (180
ECTS бодова)

3 год.

1

27.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
97/16) и члана 65. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“ број 7/17), Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор идејног рјешења за изградњу спомен обиљежја масовне гробнице у Градском
гробљу у Броду
Члан 1.

Именује се Комисија за избор идејног рјешења
за изградњу спомен обиљежја масовне гробнице у

Датум: 28.4.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Градском гробљу у Броду, у сљедећем саставу:
Дејан Чечавац – предсједник,
Раде Кокић – члан,
Марко Грабовац – члан,
Михајло Сријемац – члан,
Ненад Јелић – члан,
Недељко Рушкић,
Слободан Пејчић.
Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. овог рјешења је да
проведе процедуру избора најбољег идејног рјешења
за изградњу спомен обиљежја масовне гробнице у
Градском гробљу у Броду.
Члан 3.

Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-624-1/20
Датум: 27.04.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с. р.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
21
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 7. 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 26-1/20 од 27.04.2020. године и члана 3.
Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне
ситуације Општине Брод („Службени гласник општине Брод“ број 12/17), Општински штаб за ванредне ситуације, на сједници одржаној дана 28.04.2020.године,
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, налаже се провођење сљедећих мјера:
1) забрањује/у се до 12.05.2020.године:
- сва јавна окупљања,
- рад угоститељским објектима за исхрану и
пиће изузев објеката из тачке 2.
подтачка 1. алинеја
8. и 9. овог закључка,
- рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг

Страна: 3 Број: 08

клубовима и сличним облицима организовања),
- рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
- рад дјечијим играоницама,
- рад приватним стоматолошким амбулантама,
- рад приређивача игара на срећу, осим приређивача интернет игара и лутријских игара на срећу,
осим класичне томболе,
- рад спортских организација и школа спорта,
те тренинга и организовања такмичења за спортисте
свих категорија,
- обављање услужних и занатских дјелатности
чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање
и дјелатности за његу и одржавање тијела),
- рад спортским објектима којим управља ЈУ
„Туристичка организација општине Брод“,
- рад ЈУП „Бели анђео“ Брод.
2. Ограничава се рад:
1) од 07:00 до 19:00 часова у периоду од 28.04.
до 12.05.2020.године
- трговинама на велико,
- 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, намјештајем, керамиком и трговинама боја и лакова ако се налазе у
трговачком центру,
- трговинама прехране/робе широке потрошње,
- субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),
- трговинама информатичком и телекомуникационом опремом,
- трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто-дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамикoм и
бојама и лаковима,
- трговинама сточне хране,
- угоститељским објектима који могу вршити доставу хране и пића и шалтерску продају хране
и пића, без могућности услуживања и конзумирања
унутар и испред угоститељског објекта,
- субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
- пољопривредним апотекама
- 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.
2) од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 28.04.
до 30.04.2020.године,
- градској пијаци (само зеленој и млијечној
пијаци).
3) од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 01.05.
до 12.05.2020.године,
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- градској пијаци.
4) од 07:00 до 19:00 часова у периоду од 01.05.
до 12.05.2020.године,
- осталим трговинама на мало непрехрамбеном
робом које послују као засебни продајни објекти и/
или као објекти у тржним центрима, а које нису обухваћене тачком 2. подтачка
1. овог закључка.
5) од 07:00 до 12:00 часова - недељом, у периоду од 01.05. до 12.05.2020.године,
- свим субјектима из тачке 2. овог закључка,
изузев апотека и бензинских пумпи и плинских пумпних станица, у дијелу продаје горива, других нафтних
деривата и плина.
3. У периоду од 28.04. до 11.05.2020.године,
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 смјештаја.
4. 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.“
Обавезује се ЗУ апотека „Видић“ Брод, апотека
„Центар“, да обезбиједи континуирано снабдијевање
лијековима и медицинским средствима, у складу са
потребама јединице локалне самоуправе, путем дежурства или приправности.
5. Сви субјекти који обављају дјелатност у
складу са овим закључком дужни су организовати рад
уз обавезно предузимање превентивних мјера према
упутствима и препорукама ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења вируса корона (COVID-19), а које се нарочито односе на:
1) ограничавање броја лица у затвореном
простору (продајном и другом), тако да се на улазу
ограничи број лица која истовремено могу улазити у
наведени простор,
2) обезбједити и одржавати растојање између
лица унутар затвореног простора од најмање 2 м,
3) онемогућити непотребно задржавање лица
и прављење дужих редова у затвореном простору.
Упутства и препоруке о предузимању мјера за спречавање појаве и ширења вируса корона
(COVID-19), могу се преузети са интернет странице
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Рерпублике Српске“
(www.phi.rs.ba).
6. Обавезују се сви субјекти који обављају дјелатност, заједнице етажних власника, као и сви други субјекти на подручју општине Брод да обезбједе:
довољну количину средстава за чишћење и дезинфекцију простора, појачано прање и дезинфекцију руку,
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 заштитних маски и рукавица.
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7. Обавезује се ЈЗУ „Дом здравља Брод“ да у
потпуности поступа у складу са закључцима Репбуличког штаба за ванредне ситуације, Општинског
штаба за ванредне ситуације, наредбама Министарства здравља и социјалне заштите и упутствима и препорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике
Српске“.
8. 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
053/612015,
2) Комунални полицајци: Срђан Царић 065/595-245, Никола Ћурко - 065/768-340, Сњежана
Црепуља - 065/886-365 и Нада Савић - 065/824-272,
3) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913,
4) ЈЗУ Дом здравља Брод: 053/612-180, 053/610294, 065/004-137 и Хитна помоћ 124.
9. Инспекцијски надзор над спровођењем овог
закључка вршиће Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, а о чему ће вршилац дужности Начелника одјељења, свакодневно
путем писаног извјештаја, извјештавати Команданта
Општинског штаба за ванредне ситуације.
10. Овај закључак се сматра достављеним
субјектима из тачке 1. до 4, објавом на службеној интернет страници и огласној табли Општине Брод и
објавом путем ЈП „Радио Брод“.
11. Овим Закључком ставља се ван снаге
Закључак 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 02-81-23-10/20 од
15.04.2020.године.
12. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02-81-23-11/20
Датум: 28.04.2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

Датум: 28.4.2020. год.
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Градском гробљу у Броду, у сљедећем саставу:
Дејан Чечавац – предсједник,
Раде Кокић – члан,
Марко Грабовац – члан,
Михајло Сријемац – члан,
Ненад Јелић – члан,
Недељко Рушкић,
Слободан Пејчић.
Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. овог рјешења је да
проведе процедуру избора најбољег идејног рјешења
за изградњу спомен обиљежја масовне гробнице у
Градском гробљу у Броду.
Члан 3.

Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-624-1/20
Датум: 27.04.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с. р.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
21
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 7. 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 26-1/20 од 27.04.2020. године и члана 3.
Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне
ситуације Општине Брод („Службени гласник општине Брод“ број 12/17), Општински штаб за ванредне ситуације, на сједници одржаној дана 28.04.2020.године,
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, налаже се провођење сљедећих мјера:
1) забрањује/у се до 12.05.2020.године:
- сва јавна окупљања,
- рад угоститељским објектима за исхрану и
пиће изузев објеката из тачке 2.
подтачка 1. алинеја
8. и 9. овог закључка,
- рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг
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клубовима и сличним облицима организовања),
- рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
- рад дјечијим играоницама,
- рад приватним стоматолошким амбулантама,
- рад приређивача игара на срећу, осим приређивача интернет игара и лутријских игара на срећу,
осим класичне томболе,
- рад спортских организација и школа спорта,
те тренинга и организовања такмичења за спортисте
свих категорија,
- обављање услужних и занатских дјелатности
чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање
и дјелатности за његу и одржавање тијела),
- рад спортским објектима којим управља ЈУ
„Туристичка организација општине Брод“,
- рад ЈУП „Бели анђео“ Брод.
2. Ограничава се рад:
1) од 07:00 до 19:00 часова у периоду од 28.04.
до 12.05.2020.године
- трговинама на велико,
- 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, намјештајем, керамиком и трговинама боја и лакова ако се налазе у
трговачком центру,
- трговинама прехране/робе широке потрошње,
- субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),
- трговинама информатичком и телекомуникационом опремом,
- трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто-дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамикoм и
бојама и лаковима,
- трговинама сточне хране,
- угоститељским објектима који могу вршити доставу хране и пића и шалтерску продају хране
и пића, без могућности услуживања и конзумирања
унутар и испред угоститељског објекта,
- субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
- пољопривредним апотекама
- 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.
2) од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 28.04.
до 30.04.2020.године,
- градској пијаци (само зеленој и млијечној
пијаци).
3) од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 01.05.
до 12.05.2020.године,
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26.
На основу члана 59. став 1. тачка 8) и члана
82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана
48. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 65.
став 1. тачка 8. Статута Општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17), Начелник општине, доноси,
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Брод
Члан 1.

У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
Општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 12/19, 4/20 и 6/20), у члану 20. у опису послова
за радна мјеста у Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности, за радно мјесто под тачком 6. Стручни
сарадник за административно-техничке послове, у
ставу 1, реченица:
„Врши послове у вези са регистрацијом предузетника путем Информационог система успостављеног од стране Министарства за привреду и предузетништво“, брише се.

налних такси.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одјељења и шефа одсјека. За свој рад одговоран је
шефу одсјека.
Сложеност послова - мање сложени послови
са ограниченим бројем међусобно повезаних различитих задатака у којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или стручне технике.
Самосталност у раду - самосталност у раду
ограничена је редовним надзором непосредног руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима за рјешавање сложенијих рутинских стручних
питања.
Одговорност - одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручнихтехника.
Пословна комуникација - контакти унутар
основне или унутрашње организационе јединице, а
повремено и изван, ако је потребно да се прикупе и
размијене информације.
Посебни услови за обављање посла: Виша
стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 180 ECTS бодова, смјер друштвени, најмање три године радног искуства у траженом степену
образовања, положен стручни испит за рад у управи и
познавање рада на рачунару.
Број извршилаца: 1 (један).“
Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Брод“.

Члан 2.

У члану 21. у табеларном прегледу радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, радно мјесто под редним бројем 10. мијења се и гласи:

10.

Виши стручни сарадник за
комуналне накнаде

шеста

У истом члану, у опису послова за радна мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, тачка 10. мијења се и
гласи:
„10. Виши стручни сарадник за комуналне накнаде
Категорија радног мјеста: Шеста кагегорија
Звање службеника: Виши стручни сарадник
трећег звања
Опис послова: Виши стручни сарадник за комуналне накнаде обавља послове везане за обрачун
комуналне накнаде, комуналне таксе и накнаде за
истицање реклама. Води евиденцију свих обвезника
за које се издају рјешења о комуналној накнади, комуналној такси, накнади за истицање реклама и коришћењу јавних површина.
Ради на издавању рјешења у првом степену и
уноси задужења кроз програм. Сачињава извјештаје
и податке о обвезницима комуналних накнада и кому-

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.
Број: 02-12-5/20
Датум: 27.04.2020.године

треће

ВШС или ВСС (180
ECTS бодова)

3 год.

1

27.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
97/16) и члана 65. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“ број 7/17), Начелник општине
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор идејног рјешења за изградњу спомен обиљежја масовне гробнице у Градском
гробљу у Броду
Члан 1.

Именује се Комисија за избор идејног рјешења
за изградњу спомен обиљежја масовне гробнице у

Датум: 28.4.2020. год.

Страна: 7 Број: 08

8

САДРЖ АЈ
Ред. број

Страна

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ И СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРОД

11/19
28 БРОЈ 08/20
ГОД. 29.
30.7.2019
Датум: 28.04.2020.год.

1. Колективни уговор о измјенама и допунaма Колективног уговора за запослене
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2.60 КМ
Цијена:0,30

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
26. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Брод ....................................................... 2

27. Рјешење о именовању Комисије за избор идејног рјешења за изградњу
спомен обиљежја масовне гробнице у Градском гробљу у Броду ............................................................... 2

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

21. Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на подручје општине Брод. ................................................................................................. 3

АКТИ
НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНЕ
И СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
АКТИ
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
СА 30. РЕДОВНЕ
СЈЕДНИЦЕ

1.
На основу члана 240. став 4. Закона о раду
(„Службени
Републике
1/16 и
На основугласник
члана 39.
алинеја Српске“,
2. Закона број
о локалној
66/18)
и
члана
38.
Kолективног
уговора
за
запослене
у
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“ број
Општинској
управи
Општине
Брод
(„Службени
глас97/16 и 36/19), члана 371. Закона о облигационим односима
(„Службени
СФРЈ“,
број
29/78,
39/85,57/89
ник
општинегласник
Брод“, број
5/17,
13/17
и 2/19),
Општинаи
„Службени
број 17/93, 3/96,
39/03 иОпшти74/04),
Брод,
коју гласник
заступаРС“,
и представља
Начелник
члана
41. Илија
алинејаЈовичић
2. Статута
општине Бродорганизација
(,,Службени
не
Брод
и Синдикална
гласник општине
Брод“,
члана
111. и 112.
Општинске
управе
Брод,број
коју7/17),
заступа
и представља
Пословника o раду Скупштине општине Брод (,,Службени
Нада Ћатић, дана 27.04.2020.године, закључили су,
139.

гласник општине Брод“ број 9/17), члана 25.тачка 6.
Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза
(„Сл.гласник УГОВОР
РС“, број 45/16) и члана
КОЛЕКТИВНИ
73.став
4. Правилника
о рачуноводству,
рачуноводственим
о измјенама
и допунaма
Колективног уговора
за запосполитикама
рачуноводственим
за буџетске
лене уи Општинској
управипроцјенама
Општине Брод
кориснике у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, бројЧлан
115/17
1. и 118/18), Скупштина
општине Брод на 30. сједници одржаној дана 25.07. 2019.
године,У
доноси:
Колективном уговору за запослене у

Општинској управи Општине Брод („Службени гласО број
Д Л5/17,
У К
У и 2/19) (у даљем
ник општине Брод“,
13/17
о
отпису
потраживања
од
физичких
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тексту: Колективни уговор), у чланулица
5. став
6. и 7.
накнаде
за
коришћење
грађевинског
земљишта
мијењају се и гласе:
„(6) Потписници овог уговора су сагласни да
Члан 1.
цијена рада у Општинској управи Општине Брод износи
110,00 се
КМ.
Отписују
потраживања од физичких лица по основу
(7)
Промјену
цијенеземљишта
рада за запослене
накнаде за коришћењевисине
грађевинског
у укупном
уизносу
Општинској
управи
Општине Брод
утврђују потод 95.805,42
КМ, евидентирана
у књиговодственим
евиденцијама
за30.
финансије
општине
на
писници
овогОдјељења
уговора до
септембра
текућеБрод
године
конту
123918годину,
и врсти прихода
за
наредну
стим да722412.
цијенаПреглед
рада непотраживања
може бити
која сеод
отписују,
је диоодове
Одлуке.
мања
110,00саставни
КМ ни већа
145,00
КМ“.

члану и ставу под б), у табеларном прегледу о утЧлан 2.
врђеним коефицијентима за обрачун плате намјештеницима (осим
у ТВЈ),
под редним
бројем врши
3. коефиОтписзапослених
потраживања
из члана
1. ове Одлуке
се у
цијент
за
обрачун
плате:
„7,20“,
замјењује
се
коефицијенскладу са чланом 371. Закона о облигационим односима
том:
„7,30“, агласник
под редним
бројем
6. коефицијент
за обрачун
(„Службени
СФРЈ“,
број
29/78, 39/85,
57/89 и
„Службени
гласник
РС“,себрој
17/93, 3/96, „4,85“.
39/03 и 74/04),
плате:
„4,50“,
замјењује
коефицијентом:
чланом 25. тачка 6. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања
Члан 3.књиговодственог стања са
стварним
стањем
имовине6)имијења
обавеза се
(„Сл.гласник
У члан
10.тачка
и гласи: РС“, број
45/16 и6)чланом
73.
став
4.
Правилника
о рачуноводству,
регрес за коришћење годишњег
одмора - у
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим
висини 60% од просјечне нето плате у Републици
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској
Српској након опорезивања, за претходну годину“.
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и
118/18).
Члан 4.

гласи:

Послије члана 39.Члан
додаје
3. се нови члан 39а. који

У књиговодственим евиденцијама општине износ
„Члансе
39а.
од 95.805,42 КМ искњижиће
са конта 123918 у складу
са чланом
73. тачка
5. колективног
Правилника уговора
о рачуноводству,
Учесници
овог
сагласни
рачуноводственим
политикамауговора
и рачуноводственим
су да се важење Колективног
продужи за пепроцјенама
за године.“.
буџетске кориснике у Републици Српској
риод од једне
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и
118/18).
Члан 5.

Овај колективни уговор ступа на снагу осмог
Члан 4.
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине
Брод“, ступа
а примјењиваће
почевдана
од обрачуна
Ова одлука
на снагу се
осмог
од дана
плате за мјесец
април 2020.године.
објављивања
у „Службеном
гласнику Општине Брод“.
Општина Брод
Број: 01-022-108/19
Начелник
општине
Датум:
25.07. 2019.године
Илија Јовичић с.р.

Синдикална организација
Општинске управе Брод
Предсједник
Предсједник
Нада Ћатић
с.р.
Скупштине
општине
Милош Станишић с.р
Члан 2.
Број: 02-12-4/20
Број: 01-4/20
У члану 6. став 1. под а), у табеларном прегледу Датум: 27.04.2020.године
Датум: 27.04.2020.године
Додатна
За отпис
Р/Б
Конто
Опис
конта пла/ опц. анал.
о утврђеним
коефицијентима за обрачун
основне
аналитика
2005.-2006.

те службеницима, назив радног мјеста, под редним
1
123918
4 Радовановић Душанка
бројем 2. мијења се и гласи:

71,47 KM

722412

93,55 KM

123918

0002 Амиџић Самир

722412

47,38 KM

123918

0003 Авдихоџић Бахрема

722412

123918

3
4
5
6

2.
7
8

Оснивач и издавач листа “Службени гласник општине Брод” је Скупштина општине Брод.
“Службени гласник општине Брод” излази по потреби. Одговорни уредник Дубравка Вуковић, секретар
Скупштине општине Брод. Телефон 053-610-116 и 612-115. Штампа “Графика” Дервента.

722412

СЗРПТ СЗР Фризерски салон " САЊА " вл. Плавшић Тања, с.п.

2

9

Начелник одјељења или
прва
-//123918
0005
Аликадић Суада
службе
123918
0006 Антић Никола
Шеф
Кабинета Начелника
-//123918
0008 Авдагић Нисвет
општине
123918
0009 Боројевић Новак
Руководилац
јединице за
-//123918ревизију
0011 Аривуковић Милош - Драгица
интерну

седма722412
-

722412

50,32 KM
146,17 KM
9,76 KM

722412

17,56 0,50 KM

722412

63,36 KM

722412

19,81 KM

10

123918

0012 Друговић Мирослав

722412

42,52 KM

11

123918

0016 Ахметовић Менсура

722412

127,53 KM

