11/19
28 БРОЈ 09/20
ГОД. 29.
30.7.2019
Датум: 26.05.2020.год.
2.60 КМ
Цијена:0,40

28.

АКТИ ОПШТИНЕ
НАЧЕЛНИКА
АКТИ СКУПШТИНЕ
САОПШТИНЕ
30. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ

139.

основу
члана
став 3.
На На
основу
члана
39. 82.
алинеја
2. Закона
Закона оо локалној
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“
број
број
и члана
36/19),371.
члана
22.о облигационим
и 26. Закона односима
о пољо97/16 97/16
и 36/19),
Закона
(„Службени(„Службени
гласник СФРЈ“,
број Републике
29/78, 39/85,57/89
привреди
гласник
Српске“,и
„Службени
17/93,и3/96,
39/03
74/04),
број:
70/06,гласник
20/07, РС“,
86/07број
и 71/09)
члана
90. иСтатута
члана 41. алинеја
2. Статута општине
(,,Службени
општине
Брод („Службени
гласник Брод
општине
Брод“,
гласник
општине
Брод“,
број 7/17),
члана 111. и 112.
број
7/17)
Начелник
општине
Брод доноси
Пословника o раду Скупштине општине Брод (,,Службени
гласник општине Брод“
број 9/17), члана 25.тачка 6.
ПРАВИЛНИК
Правилника
о начину
и роковима ПРАВИЛНИКА
вршења пописа и
O ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА
усклађивања
књиговодственог
стања
са
стварним
стањем
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШТЕЊА
СРЕДСТАимовине
и
обавеза
(„Сл.гласник
РС“,
број
45/16)
и
члана
ВА НАМЈЕЊЕНИХ ЗА ПОДСТИЦАЈ И ПОДРШКУ
73.став
4. Правилника оПРОИЗВОДЊИ
рачуноводству, рачуноводственим
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
НА ПОДРУЧЈУ
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
БРОД
ЗА 2020.(„Службени
ГОДИНУ гласник
корисникеОПШТИНЕ
у Републици
Српској
Републике Српске“, број 115/17 и 118/18), Скупштина
општине Брод на 30. сједници одржаној дана 25.07. 2019.
године, доноси:
Члан 1.

У Правилнику о условима и начину кориштења
О Д Л У К У
средстава намјењених за подстицај и подршку пољоо отпису потраживања од физичких лица по основу
привредној производњи за 2020. годину (“Службени
накнаде за коришћење грађевинског земљишта
гласник општине Брод бр. 7/20 ”)у члану 2. иза ријечи
“АПИФ-а” и зареза, додаје
се, “Пчелари регистроваЧлан 1.
ни код Министарства пољопривреде, водоприведе и
шумарства
ОтписујуРС”.
се потраживања од физичких лица по основу
накнаде за коришћење грађевинског земљишта у укупном
износу од 95.805,42 КМ, евидентирана
у књиговодственим
Члан 2.
евиденцијама Одјељења за финансије општине Брод на
У члану 3., став 1. износ „105.000,00 КМ“
конту 123918 и врсти прихода 722412. Преглед потраживања
замјењује
се са износом „112.500,00 КМ“.
која се отписују, саставни је дио ове Одлуке.

„Набавку пластеника за одабране кориснике изврЧлан 2.
шиће општина Брод у складу са Законом о јавним набавкама“.
Отпис потраживања из члана 1. ове Одлуке врши се у
8. 371.
тачкаЗакона
6., алинеја
2. се брише.
складу У
сачлану
чланом
о облигационим
односима
(„Службени гласник СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 57/89 и
„Службени гласник РС“, Члан
број 17/93,
3/96, 39/03 и 74/04),
5.
чланом 25. тачка 6. Правилника о начину и роковима
У члану 10. иза ријечи „пољопривредна газвршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
динства“
и зареза
додаје
се „пчелари
регистровани
стварним стањем
имовине
и обавеза
(„Сл.гласник
РС“, број
код
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и водо45/16 и чланом 73. став 4. Правилника о рачуноводству,
приведе
РС,
“
рачуноводственим политикама и рачуноводственим
У члану
10., алинеја
3. изау ријечи
„АПИФ-а,“
процјенама
за буџетске
кориснике
Републици
Српској
(„Службени
гласник Републике
Српске“, број 115/17 и
додаје се „надлежног
министарства“.
118/18).
Члан 3.
6.
Члан

У Члану 11. између прве и друге алниеје, додаје
се алинеја
која гласи: евиденцијама општине износ
У књиговодственим
„- Рјешење
о упису у се
евиденцију
пчелара
и пчеод 95.805,42
КМ искњижиће
са конта 123918
у складу
са
чланом
73. тачка Српској“
5. Правилника
о рачуноводству,
лињака
у Републици
(за регистроване
пчерачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим
ларе).
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и
Члан 7.
118/18).

У члану 22., став 3. иза ријечи „захтјева“ додаје
се „ , осим за подстицај
из члана
8., тачка 6. (набавЧлан
4.
ка пластеника), чију набавку ће извршити Општина
Ова
одлука ступа
на истих
снагу према
осмог утврђеној
дана од ранг
дана
Брод
и извршити
додјелу
објављивања
у „Службеном гласнику Општине Брод“.
листи.
Број: 01-022-108/19
Члан 8.
Датум: 25.07. 2019.године

Овај Правилник ступа на снагу даном доноПредсједник
шења и биће објављен у службеном
гласнику
општиСкупштине
општине
не Брод.
Милош Станишић с.р

У члану 3., тачка 6. износ „25.000,00 КМ“
замјењује се износом „32.500,00 КМ“.
У члану 3., тачка 6., подтачка 6.1. додаје се (130
Број:02-330-12/20
Додатна
комада).
Р/Б
Конто
Опис конта / опц. анал.
Датум:05.05.2020. године
аналитика
1
2

123918
1239186.,
члану

Члан 3.

4 Радовановић Душанка

У
3
123918 додаје се ријеч, „Пчелари
0002 Амиџић
Самир
динства“
и зареза,
реги4
123918
0003 Авдихоџић
стровани
код
Министарства пољопривреде,
шумар-Бахрема
ства5 и водопривреде
РС“.
123918
0005 Аликадић Суада
6

123918

7

123918

722412

СЗР„пољопривредна
Фризерски салон " САЊА
изаСЗРПТ
ријечи
газ- " вл. Плавшић Тања, с.п.

0006 Антић Никола

Члан 4.

29.

За отпис
2005.-2006.
71,47 KM

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
93,55 KM
Илија Јовичић с.р

722412
722412

47,38 KM

722412

50,32 KM

722412

146,17 KM

722412
KM
На основу члана 59.
и 82. Закона 9,76
о локалној

0008 Авдагић Нисвет
0,50Српске
KM
самоуправи ( „ Службени 722412
гласник Републике
„

8., тачка 6. износ „25.000,00
КМ“Новак
8 У члану
123918
0009 Боројевић
722412 општине Брод
63,36 KM
број 97/16 ) и члана 65. Статута
(
замјењује
се
износом
„32,500,00
КМ“.
„
Службени
гласник
општине
Брод
„
број
7/17
),
На9
123918
0011 Аривуковић Милош - Драгица
722412
19,81 KM
8., тачка 6., алинеја 1. иза
ријечи
„жртчелник општине доноси 722412
10 У члану
123918
0012
Друговић
Мирослав
42,52 KM
ве 11
ратне тортуре“
и тачке, додаје се нова
реченица:
123918
0016 Ахметовић Менсура
722412
127,53 KM

Датум: 26.5.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

РЈЕШЕЊЕ
О именовању Тима за помоћ и подршку младим талентима

1. Именује се Тим за помоћ и подршку младим
талентима на подручју општине Брод у слиједећем
саставу:
1. Вукман Градимир, дипл. инг. електротехнике, предсједник Привредног савјета, предсједник,
2. Грабовац Боро, дипл.инг.машинства, Шеф
одсјека за развој, члан
3. Пејчић Слободан, дип.економиста, Начелник
одјељења за привреду и друштвене дјелатности, члан
2. Задатак Тима из тачке 1. овог рјешења је
да прати, процјењује и врши избор пројекта, идеја,
иновација,иницијатива младих који имају и показују
интересовање за бављење креативним радом и иновацијама а у циљу давања и пружања подршке локалне
самоуправе.
3. Члановима Тима биће одређена накнада за
рад посебним закључком Начелника општине .
4. Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у Службеном гласнику општине Брод.
Број: 02-54-2/20
Датум: 07.05.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.

30.
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник Републике Српске „
број 97/16 ),члана 65. Статута општине Брод ( „ Службени гласник општине Брод „ број 7/17 ) и члана 8.
Одлуке о расписивању јавног конкурса за израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења
излетишта Дубоковац ( Службени гласник општине
Брод „ број 7/19 ), Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за спровођење јавног конкурса
за израду идејног, архитектонско-урбанистичког рјешења уређења излетишта - Дубоковац

1. Именује се Комисије за спровођење јавног
конкурса за израду идејног, архитектонско-урбанистичког рјешења уређења излетишта – Дубоковац у
саставу:
1. Горан Гарачић, представник Општинске
управе, предсједник,
2. Дарко Вукомановић,представник црквене
општине, члан,
3. Нина Тодић, дипл. инг. архитектуре, члан
4. Ружица Маслић, директор Туристичке организације, члан
5. Боро Милошевић, грађевиснки инг.,Одјељење
за просторно уређене, члан
6. Бојан Поповић, дипл.саобраћајни инг.,

Страна: 2 Број: 09

Одјељење за просторно уређење,члан
7. Тихомир Бардак, представник МЗ Доњи Клакар, члан
8. Милан Видић, представник МЗ Брусница
Мала
2. Задатак комисије за спровођење јавног конкурса је :
- да отвори пристигле пријаве,
- прегледа и утврди да ли су испуњени услови
конкурса и о томе сачини записник,
- донесе коначну одлуку о изабраном идејном
рјешењу,
- обавјести све учеснике конкурса о резултатима истог
Комисија врши одабир идејног рјешења у складу са Одлуком о расписивању јавног конкурса за израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења
уређења излетишта Дубоковац ( Службени гласник
општине Брод „ број 7/19 ) и Јавног конкурса за избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења
уређења излетишта Дубоковац број 05(02)-363-35/19
од дана 01.04.2020.године
3.Административно техничке послове за рад
комисије обавља надлежно Одјељење за просторно
уређење стамбено комуналне послове и екологију.
4. Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у Службеном гласнику општине Брод.
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге
Рјешење о именовању комисије за спровођење јавног
конкурса за израду идејног, архитектонско-урбанистичког рјешења уређења излетишта - Дубоковац број
05(02)-363-35/19 од дана 16.05.2019.године.
Број: 02(05)-363-35/19
Датум: 07.05.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.

31.
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник Републике Српске „
број 97/16 ),члана 65. Статута општине Брод
(
„ Службени гласник општине Брод „ број 7/17 ) , Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Одбора за организовање обиљежавања
манифестације „ Дани Душка Трифуновића Брод 2020 „

1. Именује се Одбор у слиједећем саставу:
1. Љиљана Марјановић, проф књижевности,
предсједник,
2. Теодор Трифуновић, проф. књижевности, члан
3. Ружица Маслић, проф. разредне наставе, члан
4. Анђелка Милојевић, проф. књижевности, члан
5. Романа Балатуновић, ученик Средње школе
„Никола Тесла „ Брод, члан
6. Славиша Томичевић, дипл.политиколог, члан

Страна: 6 Број: 06

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 12/17), Општински штаб за ванредне ситуације,
на сједници одржаној дана 26.05.2020.године, доноси,
З АКЉУЧАК
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
подручју општине Брод

1. У циљу превенције ширења вируса корона
(COVID-19), на територији општине Брод и заштите и
спасавања становништва:
1) од 25.05.2020.године забрањују се сва јавна
окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту,
2) до 08.06.2020.године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста.
2. До 08.06.2020.године ограничава се радно
вријеме:
1) од 06,00 до 23,00 часа:
- угоститељским објектима за исхрану и пиће,
укључујући и угоститељске објекте за смјештај, у
дијелу који се односи на пружање услуга исхране и
пића,
2) од 07,00 до 14,00 часова - недељом:
- трговинама на велико и мало прехрамбеном
и непрехрамбеном робом, изузев бензинских пумпи и
здравствених установа-апотека,
- тржним центрима и
- градској пијаци.
3. Од 25.05.2020.године дозвољава се рад базенима „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу
угоститељских објеката за смјештај.
4. Приликом обављања дјелатности субјекти
из тачке 3. овог закључка, као и сви остали субјекти којима је одобрено обављање дјелатности, дужни
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ «Институт за јавно здравство Републике Српске» за спречавање појаве и ширења вируса корона на радном мјесту, као и уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству за
постепено ублажавање мјера за спречавање појаве и
ширења вируса корона, у зависности од дјелатности
која се обавља.
5. Сви субјекти из тачке 4. овог закључка могу
самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ «Институт за јавно
здравство Републике Српске».
6. Упутство за спречавање појаве и ширења
вируса корона на радном мјесту, као и Упутство за
постепено ублажавање мјера за спречавање појаве и
ширења вируса корона за конкретну дјелатност, могу
се преузети са интернет странице ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Рерпублике Српске“ (www.phi.rs.ba)
на линку „грађани“ и „институције и организације“.
7. Обавезују се сви субјекти са подручја општине Брод којима је одобрено обављање дјелатности, да
обезбједе: довољну количину средстава за чишћење и

Датум: 6.4.2020. год.

дезинфекцију простора, појачано прање и дезинфекцију руку, спровођење појачаних санитарно-хигијенских мјера на улазу у објекат (обавезна дезинфекција
руку) и константну дезинфекцију свих радних и других површина (улази, рукохвати, пултови и слично).
8. 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“.
9. Обавезују се грађани да евентуално уочене
неправилности на спровођењу мјера на спречавању
појаве и ширења вируса корона (COVID-19), одмах
пријаве на сљедеће бројеве телефона:
1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Вршилац дужности Начелника одјељења за
инспекцијске послове и послове комуналне полиције:
Милан Гојковић - 066/221-772,
3) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913
4) Комунални полицајци: Срђан Царић 065/595-245, Никола Ћурко - 065/768-340, Сњежана
Црепуља - 065/886-365 и Нада Савић - 065/824-272,
5) ЈЗУ Дом здравља Брод: 053/612-180,
053/610-294, 065/004-137 и Хитна помоћ 124.
10. Инспекцијски надзор над спровођењем
овог закључка вршиће Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције.
11. Овај закључак се сматра достављеним субјектима који обављају дјелатност на подручју општине
Брод, објавом на службеној интернет страници и огласној
табли Општине Брод и објавом путем ЈП „Радио Брод“.
12. 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 02-81-23-13/20 од 10.05.2020.године.
13. Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 02-81-23-14/20
Датум: 26.05.2020.године

Датум: 26.5.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

7. Бране Гојковић, проф.физичке културе и васпитања, члан
2. Задатак Одбора је да донесе Програм обиљежавања „Дани Душка Трифуновића Брод 2020“, протокол и план одржавања манифестације,план медијске
подршке и промоције, вријеме одржавања и трајање
манифестације са свим садржајима, те да организује
и проведе ову културно - књижевну манифестацију
важну за нашу општину и промовисање лика и дјела
овог изузетног бродског пјесника.
3. Начелник општине ће накнадно закључком
одредити накнаду за рад Одбора.
4.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и исто ће бити објављено у Службеном гласнику
општине Брод.
Број: 02-633-14/20
Датум:08.05.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.

32.
На основу члана 59. и 82. 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 Тима за израду приједлога подршке
бродским привредницима и предузетницима у превазилажењу тешкоће изазваном појавом корона вируса
Члан 1.

Именује се Тим за израду приједлога подршке
бродским привредницима и предузетницима у превазилажењу тешкоће изазваном појавом корона вируса у
слиједећем саставу:
1. Слободан Пејчић – Предсједник Тима,
2. Дејан Чечавац- члан,
3. Горан Максић – члан,
4. Градимир Вукман – члан,
5. Боро Грабовац – члан,
6. Весна Бојић- члан.
Члан 2.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

Задатак Тима из члана 1. овог рјешења је да сачине до дана 19.05.2020. године приједлог мјера подршке имајући у виду мјере у сусједним општина и стварне могућности локалне самоуправе у погледу подршке
привредним субјектима, чије је пословање угрожено због
корона вируса.
Члан 3.

Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у Службеном гласнику општине Брод.
Број: 02-32-4/20
Датум:13.05.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.
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33.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник Републике Српске „
број 97/16 и 36/19) члана 90. Статута општине Брод
(,, Службени гласник општине Брод ,, број: 7/17) и члана 21. Правилника о условима и начину кориштења
средстава намјењених за подстицај и подршку пољопривредној производњи на подручју општине Брод
за 2020. годину, број: 02-330-12/20 од 23.04.2020. године (,, Службени гласник општине Брод ,, број: 7/20),
Начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за утврђивање права на подстицај
и подршку пољопривредној производњи за 2020. годину

1.Именује се Комисија за утврђивање права на
подстицај и подршку пољопривредној производњи за
2020. годину у сљедећем саставу:
1.. Дејан Чечавац - предсједник Комисијe
2.. Јулијана Петровић - члан
3.. Велибор Видић - члан.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења је
да у складу са Правилником о условима и начину кориштења средстава намјењених за подстицај и подршку
пољопривредној производњи на подручју Општине
Брод 2020. годину:
- размотри приспјеле захтјеве и приложену документацију у складу са Правилником,
- по потреби одбаци све неблаговремене, непотпуна
захтјеве које садрже нетачне податке,
- по потреби обиђе подносиоце захтјева и на лицу мје
ста утврди да су оправдани захтјеви за подстицај као и
доказе неопходне за правилно одлучивање по захтјевима,
- бодује захтјеве у складу са прописаним критеријумима
- сачини приједлог-ранг листе корисника који испуњавају услове.
3. Комисија је дужна да најкасније до краја јула
2020. године сачини приједлог ранг-листе корисника подстицаја и исту достави Начелнику општине, а за подстицаје
за пластенике до 20.05.2020. године.
4. Члановима Комисије биће одређена накнадна
за рад посебним закључком Начелника општине.
5. Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у Службеном гласнику општине Брод.
Број: 02-330-12/20
Датум:15.05.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић с.р.

22.
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

Датум: 26.5.2020. год.
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број 26-1/20 од 27.04.2020. године,
Закључка о регулисању радног времена здравствених
установа - апотека у Републици Српској, број 30-1/20
од 04.05.2020.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 05.05.2020.године, доноси,
З АКЉУЧАК
измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на подручју општине Брод

1. Тачка 4. Закључка о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Брод, број 02-81-23-11/20 од 28.04.2020.године,
мијења се и гласи:
„Ограничава се рад здравственим утановама апотекама у трајању од 07:00 до 19:00 часова, осим
апотека које организују дежурство или приправност.
Обавезује се здравствена установа - апотека
„Видић“ Брод, апотека „Центар“, да обезбиједи константно снабдијевање лијековима и медицинским
средствима, у складу са потребама јединице локалне
самоуправе, путем дежурства или приправности.“
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02-81-23-12/20
Датум: 05.05.2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

23.
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 и 42/20), Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 25/20), тачке 9.
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 32-1/20 од 08.05.2020. године, Закључка о регулисању радног времена здравствених установа - апотека у Републици Српској, број
32-4/20 од 08.05.2020. 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 10.05.2020.године, доноси,

З АКЉУЧАК
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
подручју општине Брод

1. У циљу превенције ширења вируса корона
(COVID-19), на територији општине Брод и заштите и
спасавања становништва:
1) забрањује/у се до 25.05.2020.године:
- сва јавна окупљања,
- рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај
и
- такмичарске активности спортских организација и спортиста.
2) забрањује/у се до 18.05.2020.године:
- рад дјечијим играоницама,
- активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.
- рад спортским објектима којим управља ЈУ
„Туристичка организација општине Брод“,
- рад ЈУП „Бели анђео“ Брод.
2. Ограничава се рад до 25.05.2020. године:
1) у временском периоду који не нарушава
трајање полицијског часа:
- трговинама на велико,
- трговинама на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,
- субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,
- угоститељским објектима за исхрану и пиће,
- субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
-фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
- приватним стоматолошким амбулантама,
- субјектима услужних и занатских дјелатности
чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима ( фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),
- пољопривредним апотекама,
- бензинским пумпама и плинским пумпним
станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни и угоститељски објекат, а без временског
огрнаичавања рада када је у питању продаја горива,
других нафтних деривата и плина и
- приређивачима игара на срећу.
2) од 07:00 до 15:00 часова:
- градској пијаци.
3) од 07:00 до 14:00 часова - недељом:
- трговинама на велико и мало прехрамбеном и
непрехрамбеном робом, укључујући и тргоивнске радње
у саставу бензинских пумпи, изузев продаје горива и других нафтних дериварта и плина,
- тржним центрима и
- градској пијаци.

Датум: 26.5.2020. год.
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3. У периоду од 18.05. до 25.05.2020.године, ограничава се рад у временском периоду који не нарушава
трајање полицијског часа:
- рад дјечијим играоницама и
- активности спортских организација и спортиста
који обухватају тренажни процес.
4. У периоду из тачке 2. овог закључка угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај
могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са временским ограничењем из тачке 2. подтачка 1.
овог закључка.

Страна: 5 Број: 09

правилности на провођењу мјера на спречавању појаве
и ширења вируса корона (COVID-19), одмах пријаве на
сљедеће бројеве телефона:
1) Одјељење за инспекцијске послове и послове
комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Комунални полицајци: Срђан Царић - 065/595245, Никола Ћурко - 065/768-340, Сњежана Црепуља 065/886-365 и Нада Савић - 065/824-272,
3) вршилац дужности Начелника одјељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: Милан Гојковић - 066/221-772,
4) ЈЗУ Дом здравља Брод: 053/612-180, 053/610294, 065/004-137 и Хитна помоћ 124.

5. Здравствене установе-апотеке, на подручју
општине Брод, дужне су да организују радно вријеме
према условима утврђеним рјешењем Министарства
здравља и социјалне заштите Републике Српске, о испуњености услова за обављање апотекарске дјелатности,
на начин да се не ремети забрана кретања која је на снази.
Обавезује се ЗУ апотека „Видић“ Брод, апотека
„Центар“, да обезбиједи константно снабдијевање лијековима и медицинским средствима, у складу са потребама јединице локалне самоуправе, путем дежурства или
приправности.

10. 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.

6. Сви субјекти из тачке 2, 3. и 4. овог закључка
дужни су организовати рад уз обавезно предузимање
мјера прописаних у Упутству ЈЗУ «Институт за јавно
здравство Републике Српске» за спречавање појаве и ширења вируса корона на радном мјесту, као и уз обавезно
предузимање мјера прописаних у Упутству за постепено
ублажавање мјера за спречавање појаве и ширења вируса
корона.
Сви субјекти из тачке 2, 3. и 4. овог закључка могу
самостално обављати дезинфекцију пословних простора
у складу са Упутством ЈЗУ «Институт за јавно здравство
Републике Српске».
Упутство за спречавање појаве и ширења вируса
корона на радном мјесту, као и Упутство за постепено
ублажавање мјера за спречавање појаве и ширења вируса
корона, могу се преузети са интернет странице ЈЗУ „Институт за јавно здравство Рерпублике Српске“ (www.phi.
rs.ba) на линку „грађани“ и „институције и организације“.

12. 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 02-81-23-11/20 од 28.04.2020.године
и број 02-81-23-12/20 од 05.05.2020. године.

7. 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) и константну дезинфекцију свих радних и других површина (улази, рукохвати,
пултови и слично).
8. 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“.
9. Обавезују се грађани да евентуално уочене не-

11. Овај закључак се сматра достављеним субјектима из тачке 1. до 5. објавом на службеној интернет
страници и огласној табли Општине Брод и објавом путем ЈП „Радио Брод“.

13. Овај закључак ступа на снагу 11.05.2020.године и примјењиваће се до 25.05.2020.године.
14. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Брод“.
Број: 02-81-23-13/20
Датум: 10.05.2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

24.
На основу члана 45. тачка б), г) и 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 и 42/20), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 25/20), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, о регулисању
радног времена угоститељских објеката, број 38-3/20
од 22.05.2020.године, 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 39-1/20 од 25.05.2020. године и члана 3. Одлуке
о оснивању Општинског штаба за ванредне ситуације

Датум: 26.5.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 12/17), Општински штаб за ванредне ситуације,
на сједници одржаној дана 26.05.2020.године, доноси,
З АКЉУЧАК
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
подручју општине Брод

1. У циљу превенције ширења вируса корона
(COVID-19), на територији општине Брод и заштите и
спасавања становништва:
1) од 25.05.2020.године забрањују се сва јавна
окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту,
2) до 08.06.2020.године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста.
2. До 08.06.2020.године ограничава се радно
вријеме:
1) од 06,00 до 23,00 часа:
- угоститељским објектима за исхрану и пиће,
укључујући и угоститељске објекте за смјештај, у
дијелу који се односи на пружање услуга исхране и
пића,
2) од 07,00 до 14,00 часова - недељом:
- трговинама на велико и мало прехрамбеном
и непрехрамбеном робом, изузев бензинских пумпи и
здравствених установа-апотека,
- тржним центрима и
- градској пијаци.
3. Од 25.05.2020.године дозвољава се рад базенима „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу
угоститељских објеката за смјештај.
4. Приликом обављања дјелатности субјекти
из тачке 3. овог закључка, као и сви остали субјекти којима је одобрено обављање дјелатности, дужни
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ «Институт за јавно здравство Републике Српске» за спречавање појаве и ширења вируса корона на радном мјесту, као и уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству за
постепено ублажавање мјера за спречавање појаве и
ширења вируса корона, у зависности од дјелатности
која се обавља.
5. Сви субјекти из тачке 4. овог закључка могу
самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ «Институт за јавно
здравство Републике Српске».
6. Упутство за спречавање појаве и ширења
вируса корона на радном мјесту, као и Упутство за
постепено ублажавање мјера за спречавање појаве и
ширења вируса корона за конкретну дјелатност, могу
се преузети са интернет странице ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Рерпублике Српске“ (www.phi.rs.ba)
на линку „грађани“ и „институције и организације“.
7. Обавезују се сви субјекти са подручја општине Брод којима је одобрено обављање дјелатности, да
обезбједе: довољну количину средстава за чишћење и
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дезинфекцију простора, појачано прање и дезинфекцију руку, спровођење појачаних санитарно-хигијенских мјера на улазу у објекат (обавезна дезинфекција
руку) и константну дезинфекцију свих радних и других површина (улази, рукохвати, пултови и слично).
8. 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“.
9. Обавезују се грађани да евентуално уочене
неправилности на спровођењу мјера на спречавању
појаве и ширења вируса корона (COVID-19), одмах
пријаве на сљедеће бројеве телефона:
1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Вршилац дужности Начелника одјељења за
инспекцијске послове и послове комуналне полиције:
Милан Гојковић - 066/221-772,
3) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913
4) Комунални полицајци: Срђан Царић 065/595-245, Никола Ћурко - 065/768-340, Сњежана
Црепуља - 065/886-365 и Нада Савић - 065/824-272,
5) ЈЗУ Дом здравља Брод: 053/612-180,
053/610-294, 065/004-137 и Хитна помоћ 124.
10. Инспекцијски надзор над спровођењем
овог закључка вршиће Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције.
11. Овај закључак се сматра достављеним субјектима који обављају дјелатност на подручју општине
Брод, објавом на службеној интернет страници и огласној
табли Општине Брод и објавом путем ЈП „Радио Брод“.
12. 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 02-81-23-13/20 од 10.05.2020.године.
13. Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 02-81-23-14/20
Датум: 26.05.2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

Датум: 26.5.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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У члану
10., алинеја
3. изау ријечи
„АПИФ-а,“
процјенама
за буџетске
кориснике
Републици
Српској
(„Службени
гласник Републике
Српске“, број 115/17 и
додаје се „надлежног
министарства“.
118/18).
Члан 3.
6.
Члан

У Члану 11. између прве и друге алниеје, додаје
се алинеја
која гласи: евиденцијама општине износ
У књиговодственим
„- Рјешење
о упису у се
евиденцију
пчелара
и пчеод 95.805,42
КМ искњижиће
са конта 123918
у складу
са
чланом
73. тачка Српској“
5. Правилника
о рачуноводству,
лињака
у Републици
(за регистроване
пчерачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим
ларе).
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и
Члан 7.
118/18).

У члану 22., став 3. иза ријечи „захтјева“ додаје
се „ , осим за подстицај
из члана
8., тачка 6. (набавЧлан
4.
ка пластеника), чију набавку ће извршити Општина
Ова
одлука ступа
на истих
снагу према
осмог утврђеној
дана од ранг
дана
Брод
и извршити
додјелу
објављивања
у „Службеном гласнику Општине Брод“.
листи.
Број: 01-022-108/19
Члан 8.
Датум: 25.07. 2019.године

Овај Правилник ступа на снагу даном доноПредсједник
шења и биће објављен у службеном
гласнику
општиСкупштине
општине
не Брод.
Милош Станишић с.р

У члану 3., тачка 6. износ „25.000,00 КМ“
замјењује се износом „32.500,00 КМ“.
У члану 3., тачка 6., подтачка 6.1. додаје се (130
Број:02-330-12/20
Додатна
комада).
Р/Б
Конто
Опис конта / опц. анал.
Датум:05.05.2020. године
аналитика
1
2

123918
1239186.,
члану

Члан 3.

4 Радовановић Душанка

У
3
123918 додаје се ријеч, „Пчелари
0002 Амиџић
Самир
динства“
и зареза,
реги4
123918
0003 Авдихоџић
стровани
код
Министарства пољопривреде,
шумар-Бахрема
ства5 и водопривреде
РС“.
123918
0005 Аликадић Суада

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.

6

123918

7

123918

722412

СЗР„пољопривредна
Фризерски салон " САЊА
изаСЗРПТ
ријечи
газ- " вл. Плавшић Тања, с.п.

0006 Антић Никола

Члан 4.

29.

За отпис
2005.-2006.
71,47 KM

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
93,55 KM
Илија Јовичић с.р

722412

722412

47,38 KM

722412

50,32 KM

722412

146,17 KM

722412
KM
На основу члана 59.
и 82. Закона 9,76
о локалној

0008 Авдагић Нисвет
0,50Српске
KM
самоуправи ( „ Службени 722412
гласник Републике
„

8., тачка 6. износ „25.000,00
КМ“Новак
8 У члану
123918
0009 Боројевић
722412 општине Брод
63,36 KM
број 97/16 ) и члана 65. Статута
(
замјењује
се
износом
„32,500,00
КМ“.
„
Службени
гласник
општине
Брод
„
број
7/17
),
На9
123918
0011 Аривуковић Милош - Драгица
722412
19,81 KM
8., тачка 6., алинеја 1. иза
ријечи
„жртчелник општине доноси 722412
10 У члану
123918
0012
Друговић
Мирослав
42,52 KM
ве 11
ратне тортуре“
и тачке, додаје се нова
реченица:
123918
0016 Ахметовић Менсура
722412
127,53 KM

