11/19
28 БРОЈ 11/20
ГОД. 29.
30.7.2019
Датум: 10.06.2020.год.
2.60 КМ
Цијена:0.80

74.

АКТИ СКУПШТИНЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОПШТИНЕ СА
СА 30.
38. РЕДОВНЕ
РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
АКТИ
СЈЕДНИЦЕ

тивног дјеловања у циљу спречавања ширења
Члан 2.
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гласник
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7. Наредба о измјену и допуниПредсједник
Наредбе о регулигативних
ефеката
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појавом
и ширењем новог
која се отписују,
саставни
је дио
ове Одлуке.
Скупштине општине
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Милош
Станишић
с.р
објеката, те предузимању
мјера
превентивног
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дјеловања у циљу спречавања појаве и ширења
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се
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Р/Б
Конто
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2005.-2006.
не Брод, број 02-81-18/20
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године.
друштва и самосталне предузетнике) и друге субјек1
4 Радовановић
Душанка 8. Закључак о продужењу
722412 важења 71,47
KM
те којима
је 123918
био забрањен или ограничен
рад актима
Закључака
2
123918
СЗРПТ
СЗР Фризерски
салонситуа" САЊА " вл. Плавшић
Тања,
с.п.
722412
93,55
KM број
Општинског
и Републичког
штаба
за ванредне
Општинског штаба за ванредне ситуације
ције3 и то следећим
Наредбама
и
закључцима:
02-81-23-4/20 од 30.03.2020.
године.47,38 KM
123918
0002 Амиџић Самир
722412
4
123918
0003
Авдихоџић
Бахрема
722412
50,32 KM број
9.
Наредба
о
стављању
ван
снаге
наредби,
1. Наредба о регулисању рада угоститељских и
02-81-18/20
од
01.04.2020.
године.
5 других
123918
0005
Аликадић
Суада
722412
146,17
KM
објеката и предузимање мјера превен6 тивног
123918
0006 ширења
Антић Никола 10. Закључак о обавезном
722412
9,76 KMза редјеловања у циљу спречавања
спровођењу мјера
7 вируса
123918
0008 Авдагић
Нисвет
722412
KM викорона (COVID-19) на подручје
општиаговање на појаву болести
изазване0,50
новим
број 02-81-12/20 од 16.03.2020.
године,Новак
русом корона (COVID-19)
општине
8 не Брод,
123918
0009 Боројевић
722412 на подручје
63,36
KM
број
02-81-12/20
од
13.03.2020.
године
Брод,
број
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од
01.04.2020.
године.
9
123918
0011 Аривуковић Милош - Драгица
722412
19,81 KM
2. Наредба
о регулисању рада угоститељских
и
11. Закључак о измјени722412
и допуни Закључка
о оба10
123918
0012 Друговић Мирослав
42,52 KM
објеката и предузимање 0016
мјера
превен-Менсура
везном спровођењу722412
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поја11 других
123918
Ахметовић
127,53на
KM
139.
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ву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручје општине Брод, број
02-81-23-7/20 од 03.04.2020. године.
12. Закључак о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручје општине Брод, број
02-81-23-8/20 од 09.04.2020. године.
13. Закључак о продужењу важења Закључака
Општинског штаба за ванредне сутуације, број
02-81-23-9/20 од 13.04.2020.
14. Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручје општине
Брод, број 02-81-23-10/20 од 15.04.2020. године.
15. Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручје општине
Брод, број 02-81-23-11/20 од 28.04.2020. године.
16. Закључак измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
подручју општине Брод, број 02-81-23-12/20 од
05.05.2020. године.
17. Закључак 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.
18. Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине
Брод, број 02-81-23-14/20 од 26.05.2020. године.
Забрана и ограничење рада изазвала је потешкоће у пословању привредних и других субјеката, те се
Програмом утврђују следеће мјере за ублажавање негативних ефеката насталих појавом и ширењем новог
вируса корона (covid-19), на подручју општине Брод:
II Мјере подршке и помоћи привредним и другим
субјектима на подручју општине Брод којима је забрање или ограничен рад
1. Ослобађање плаћања закупнине за кориштење послових простора у власништву општине Брод за перод
од три мјесеца 2020.године

Особађају се плаћања закупнине закупци пословних простора који су у уговорном односу са
општином Брод за три мјесеца у 2020.години.
2. Одгода плаћања комуналне накнаде за
2020. годину за прва два квартала 2020. године
Обавеза плаћања комуналне накнаде на подручју општине Брод за 2020.годину утврђена чланом
12. Одлуке о комуналној накнади (Службени гласник
општине Брод „ број 2/19) која обвезницима доспјева за плаћање 31.03.и 30.06.2020.године одгађа се до
30.09.2020. године.
3. Додјела субвенције за мјесец март, април
и мај 2020. године

Страна: 2 Број: 11

3.1. Субвенција за износ комуналне таксе
Обвезници комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама (у сврху постављања
љетне баште, изложбених мјеста, киоска,за истицање
рекламе, за истицање пословног имена) имају право
на субвенцију аликвотног дијела комуналне таксе за
мјесец март, април и мај 2020. године и то:
1) Приривредни субјекти којима је у забрањен
рад имају право на субвенцију 100% износа комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020.године
2) Привредни субјекти којима је ограничен рад
имају право на субвенцију 50% износа комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године, осим бензинских пумпи и плинских пумпних станица.
3.2 Субвенција – oслобађање плаћања закупнина и комуналне таксе за субјекте који су у закупу са јавним предузећима и јавним установама
Јавном комуналном предузећу „Комвод“ а.д.
Брод - кориснику пословних објеката општине Брод
(Градска пијаца и Градски базени) субвенционише се износ закупнине који су обавезни платит крајњи закупци
јавном предузећу за три мјесеца и то мјесец март, април
и мај 2020. године, чиме се крајњи закупци ослобађају
плаћања закупнине према Јавном комуналном предузећу „Комвод“ а.д. Брод за наведени период.
Јавном комуналном предузећу „Комвод“ а.д.
Брод субвенционише се плаћање комуналне таксе на
име кориштења јавне површине за постављање контејнера у склопу пословног објекта Градска пијаца у
износу 100% комуналне таксе за три мјесеца и то за
мјесец март, април и мај 2020. године, чиме се корисници јавне површине ослобађају плаћања јавне површине према Јавном комуналном предузећу „Комвод“ а.д. Брод„ а за наведени период.
Јавној установи „Туристичка организација
општине Брод„ Брод, - кориснику пословних обајката општине Брод (Спортско културни центар Брод)
субвенционише се износ закупнине који су обавезни
платити крајњи закупци јавној установи за три мјесеца и то мјесец март, април и мај 2020. године,чиме
се крајњи закупци ослобађају плаћања закупнине према Јавној установи „Туристичка организација општине Брод„ Брод, за наведени период.
Јавној установи „Туристичка организација
општине Брод„ Брод, субвенционише се износ комуналне таксе на име кориштења јавне површине у
склопу пословног објекта Спортско културни центар
Брод у износу 100% комуналне таксе за три мјесеца
и то за мјесец март, април и мај 2020. године, чиме се
корисници јавне површине ослобађају плаћања јавне
површине према Јавној установи „Туристичка организација општине Брод„ Брод, за наведени период.
3.4. Субвенција – ослобађање плаћања накнаде за кориштење услуга ЈУП „Бели анђео“ Брод
Јавној установи предшколства „Бели анђео„
Брод субвенционише се износ плаћања цијене који
плаћају родитељи дјеце која користе услуга јавне
установе предшколства за мјесец март, април, мај
2020. године, чиме се родитељи дјеце ослобађају
плаћања услуге према Јавној установи предшколства
„Бели анђео„ Брод за наведени период.
III Општи услови за остваривање права
Корисници мјера подршке и помоћи могу бити
привредни и други субјекти:
- чије је сједиште на територији општине Брод
односно који имају регистровану пословну јединицу на територији општине Брод,
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којима је забрањен или ограничен рад актима
Општинског и Републичког штаба за ванредне
ситуацијe,
- који на дан 31.12.2019. године немају:
• доспјелих, а неизмирених обавеза према
општини Брод по основу закупнине и комуналних такси, или
• доспјелих, а не измирених обавеза према Јавном комуналном предузећу „Комвод„ ад Брод
и Јавној установи „Туристичка организација
општине Брод„ Брод, а по основу закупнине и
комуналне таксе, или
• доспјелих, а не измирених обавеза према ЈУП
„Бели анђео“ Брод по основу накнаде за кориштење услуга,
• односно да су измирили обавезе по наведеним
основама до дана подношења пријаве на Јавни
позив.
Списак привредних субјеката и врсте дјелатности којима је забрањен или ограничен рад одређен
је актима Општинског штаба за ванредне ситуације из
тачке 1. овог Програма и исти акти ће бити објављени
на огласној табли и интернет страници општине Брод
уз Програм мјера.

-

-
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копија пореске пријаве за комунлану таксу
уговор о закупу пословног простора (прибавља
орган по службеној дужности)
рјешење о утврђивању обавезе плаћања комуналне таксе/ накнаде за кориштење јавне површине (прибавља орган по службеној дужности)
рјешење Пореске управе за комуналну таксу
(фотокопија)
доказ о измиреним обавезама према општини
Брод/ Јавном комуналном предузећу „ Комвод „
а.д. Брод / Јавној установи „Туристичка организација општине Брод“ Брод, ЈУП „Бели анђео“
Брод са 31.12.2019. године, (провјерава орган
по службеној дужности)
и други документи утврђени јавним позивом

Овлашћује се Начелник општине да након проведеног Јавног позива и утврђивања благовремености
и основаности пријаве од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелтности и Одјељења за просторно
уређење, стамбено комуналне послове и екологију, донесе рјешење којима се одобрава право на мјеру подршке у складу са овим Програмом (рјешење о ослобађању
плаћања закупнине, рјешење о додјели субвенције, рјешење или закључак о одгоди плаћања и др).
Рјешење/закључак се доноси на крају сваког
мјесеца за захтјеве поднесене у предходном мјесецу у
складу са расположивим средствима овог Програма.

IV Начин остваривања права
Корисници остварују право у складу са овом
Програмом, подношењем писмене пријаве на Јавни
позив општине Брод за ублажавање негативних ефеката насталих појавом и ширењем новог вируса корона (covid-19), на подручју општине Брод, oсим за
одгоду плаћања комуналне накнаде.
На основу овог Програма Скупштина општине
ће донијети потребне одлуке за сваку од мјера подршке и помоћи привредним и другим субјектима на
подручју општине Брод којима је забрањен или ограничен рад.
Овлашћује се Начелник општине да на основу
Програма и донесених одлука распише Јавни позив
привредним и другим субјектима у општини Брод за
ублажавање негативних ефеката насталих појавом
и ширењем новог вируса корона (covid-19), на подручју општине Брод
Пријаве се подносе у шалтер сали Општине
Брод, Светог Саве 17, према Одјељењу за привреду
и друштвене дјелтности, са назнаком пријава за мјере
подршке.
Пријава се подноси на обрасцу који ће бити
доступан у шалтер сали општине Брод и објављен на
интернет страници општине.
Јавни позив остаје отворен до 30.09.2020.године.

V Буџет програма
Средства за реализацију Програма биће обезбјеђена у Буџету општине Брод, што подразумјева
ребаланс.
Локална управа ће кроз ребаланс буџета у складу са могућностима уврстити и друге мјере подршке
привредним и другим субјектима, а у складу са исказаним потребама привредних субјеката и стварним
могућностима, те предложити скупштине општине на
усвајање.
Обзиром на посљедице које су наступиле за
привредне и друге субјекте на подручју општине, а
полазећи од чињенице да су услужне дјелатности на
подручју општине увелико зависне од пограничног
промета, локална самоуправа ће захтјевати тим посебну подршку Владе Републике Српске за додатну,
увећану подршку у односу на друге општине које немају такав положај и штете због овисности од отворености државне границе.

Потребни документи уз пријаву су:
пријавни образац
рјешење о регистрацији привредног субјекта
(фотокопија)
обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, које издаје АПИФ
(за правна лица), а за самосталне предузетнике утврдиће се претежна дјелатност увидом у службене евиденције, односно регистре
општине Брод

VII Ступање на снагу и објављивање
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Брод.
Број:01-30-9/20
Предсједник
Датум: 09.06. 2020. године
Скупштине општине

-

VI Надзор и извјештавање
За релизацију ових мјере задужују се
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
Одјељење за финансије и Одјељење за просторно
уређење, стамбено комуналне послове и екологију.

Милош Станишић с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 22. став 1. тачка а) подтачка 8.
Закона о заштити и спасавању људи у ванредним ситуацијама ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 121/12 и 46/17 ), члана 41. Статута општине Брод
( „Службени гласник општине Брод“, број 7/17), члана
111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине
Брод – пречишћен текст ( „Службени гласник општине Брод“, број 5/20), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике
Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број
25/20 ), и Одлуком о проглашењу ванредног стања на
територији Републике Српске ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 31/20 ), Скупштина општине
Брод на 38. редовној сједници одржаној 09.06.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели субвенције привредним и другим субјектима на ублажавању негативних ефекатa насталих
појавом и ширењем новог вирусa корона (covid19)
на подручју општине Брод
I
Овом одлуком додјељује
се субвенција
привредним и другим субјектима на подручју општине Брод и то:
1. Субвенција за износ комуналне таксе
1. 1. Субвенције за износ комуналне таксе за
истицање пословног имена
Законом о комуналним таксама („Службени
гласник Републике Српске“, број 4/12) и Одлуком о
комуналним таксама („Службени гласник општине
Брод“, број: 4/18 и 15/18), прописана је висина комуналне таксе за пословне субјекте
Обвезници комуналне таксе за истицање пословног имена, којима је забрањено или ограничено обављање дјелатности, осим бензинских пумпи и
плинских пумпних станица, имају право на субвенцију
аликвотног дијела комуналне таксе за мјесецe март,
април и мај 2020. године према регистрованој претежној дјелатности, а у висини њихове обавезе, и то:
1) Пословни субјекти којима је забрањен рад
имају право на 100% износa аликвотног дијела комуналне таксе за март, април и мај 2020. године и
2) Пословни субјекти којима је рад ограничен,
имају право на 50% од износа аликвотног дијела комуналне таксе за март, април и мај 2020. године.
1.2. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине ради постављања љетне баште и привремених објеката
Заузимање јавних површина врши се на основу
Одлуке о условима и начину коришћења јавних површина и неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини- пречишћени текст (Сл. гласник општине Брод
13/18) и Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Брод“, број: 4/18 и 15/18), прописана је висина комуналне таксе за коришћење јавне површине, у
сврху постављања љетње баште.
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Право на субвенцију накнаде за заузимање јавне површине остварују обвезници којима је забрањен
или ограничен рад, осим бензинских пумпи и плинских пумпних станица за период март, април и мај
2020. године, на начин:
1) Пословни субјекти којима је рад забрањен
у износу од 100% за мјесеце март, април и мај 2020.
године.
2) Пословни субјекти којима је рад ограничен
у износу од 50% за мјесеце март, април и мај 2020.
године.
1.3. Субвенција за износ комуналне таксе за
коришћење витрина за излагање робе ван пословне
просторије
Коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија врши се на основу Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/12) и Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Брод“, број: 4/18 и
15/18), којим је прописана обавеза плаћања комуналне таксе за држање витрина, ради излагања робе ван
пословних просторија .
Право на субвенцију износ комуналне таксе
остварују обвезници којима је забрањен или ограничен рад, осим бензинских пумпи и плинских пумпних
станица, за период март, април и мај 2020. године, на
начин:
1) Пословни субјекти којима је рад забрањен
у износу од 100% за мјесеце март, април и мај 2020.
године.
2) Пословни субјекти којима је рад ограничен
у износу од 50% за мјесеце март, април и мај 2020.
године.
1.4. Субвенција за износ комуналне таксе за
коришћење витрина за излагање робе ван пословне
просторије
Коришћење витрина за коришћење рекламних
паноа врши се на основу Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 4/12)
и Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник
општине Брод“, број: 4/18 и 15/18), којим је прописана обавеза плаћања комуналне таксе за истицање
реклама нa јавним и другим мјестима.
Право на износ комуналне таксе остварују обвезници којима је забрањен или ограничен рад, осим
бензинских пумпи и плинских пумпних станица, за
период март, април и мај 2020. године, на начин:
1) Пословни субјекти којима је рад забрањен
у износу од 100% за мјесеце март, април и мај 2020.
године.
2) Пословни субјекти којима је рад ограничен
у износу од 50% за мјесеце март, април и мај 2020.
године.
2 Субвенција – ослобађање плаћања закупнине и комуналне таксе за субјекте који су у закупу са јавним предузећима и јавним установама
2.1. Јавном комуналном предузећу „Комвод“ а.д.
Брод - кориснику пословних објеката општине Брод
(Градска пијаца и Градски базени) субвенционише се износ закупнине који су обавезни платит крајњи закупци
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јавном предузећу за три мјесеца и то мјесец март, април
и мај 2020. године, чиме се крајњи закупци ослобађају
плаћања закупнине према Јавном комуналном предузећу „Комвод“ а.д. Брод за наведени период.
Јавном комуналном предузећу „Комвод“ а.д.
Брод субвенционише се плаћање комуналне таксе на
име кориштења јавне површине за постављање контејнера у склопу пословног објекта Градска пијаца у
износу 100% комуналне таксе за три мјесеца и то за
мјесец март, април и мај 2020. године, чиме се корисници јавне површине ослобађају плаћања јавне површине према Јавном комуналном предузећу „Комвод“ а.д. Брод„ а за наведени период.
2.2.Јавној установи „Туристичка организација
општине Брод„ Брод- кориснику пословних објеката општине Брод (Спортско културни центар Брод)
субвенционише се износ закупнине који су обавезни
платити крајњи закупци јавној установи за три мјесеца и то мјесец март, април и мај 2020. године, чиме се
крајњи закупци ослобађају плаћања закупнине према
Јавној установи „Туристичка организација општине
Брод“ Брод, за наведени период.
Јавној установи „Туристичка организација
општине Брод“ Брод, субвенционише се износ комуналне таксе на име кориштења јавне површине у
склопу пословног објекта Спортско културни центар
Брод у износу 100% комуналне таксе за три мјесеца
и то за мјесец март, април и мај 2020. године, чиме се
корисници јавне површине ослобађају плаћања јавне
површине према Јавној установи „Туристичка организација општине Брод“ Брод, за наведени период.
3. Субвенција – ослобађање плаћања накнаде за кориштење услуга ЈУП „ Бели анђео“ Брод
Јавној установи предшколства „Бели анђео„
Брод субвенционише се износ плаћања цијене који
плаћају родитељи дјеце која користе услуга јавне
установе предшколства за мјесец март, април, мај
2020. године, чиме се родитељи дјеце ослобађају
плаћања услуге према Јавној установи предшколства
„Бели анђео“ Брод за наведени период.
II
Обвезници из тачке I ове одлуке остварују право на субвенцију у складу са овом Одлуком и Програмом мјера подршке привредним и другим субјектима
на ублажавању негативних ефеката насталих појавом
и ширењем новог вируса корона ( covid -19 ) на подручју општине Брод.
III
Овлашћује се Начелник општине да након проведеног јавног позива и утврђивања благовремености
и основаности пријаве од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, донесе рјешење којим се
обвезницима одобрава субвенција на име комуналне
таксе и закупа за три мјесеца у току 2020. године (
март, април, мај ) и наведе укупан износ субвенције.
Рјешење се доноси на крају сваког мјесеца за захтјеве
поднесене у предходном мјесецу у складу са расположивим средствима Програма мјера.
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IV
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности, Одјељење за
финансије и Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне дјалатности и екологију.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику општине Брод“.
Број:01-022-81/20
Датум: 09.06. 2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19 ), члана 22. став 1. тачка а) подтачка 8. Закона
о заштити и спасавању људи у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12
и 46/17), члана 41. Статута општине Брод ( „Службени
гласник општине Брод“, број 7/17 ), члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћен
текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), а
у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације
на територији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 25/20), и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/20),
Скупштина општине Брод на 38. редовној сједници одржаној 09.06.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања закупнине за кориштење
пословних простора у власништву општине Брод
I
Овом одлуком ослобађају се плаћања закупнине
закупци пословних простора који су у уговорном односу
са општином Брод по основу уговора о закупу, а којим
закупцима је забрањен или ограничен рад актима донесеним од стране Општинског и Републичког штаба за
ванредне ситуације,као мјера пружања помоћи и подршке привредним субјектима ради ублажавања негативних
ефеката насталих појавом и ширењем новог вироса корона ( COVID -19 ) на подручју општине Брод.
II
Закупци из тачке 1. ове одлуке ослобађају се
обавезе плаћања закупнине за три мјесеца 2020. године.
III
Закупци из тачке 1. ове Oдлуке остварују право
на ослобађање плаћања закупнине у складу са овом
одлуком и Програмом мјера подршке привредним
и другим субјектима на ублажавању негативних
ефеката насталих појавом и ширењем новог вируса
корона ( covid -19 ) на подручју општине Брод.
IV
Овлашћује се начелник општине да након проведеног јавног позива и утврђивања благовремености

Датум: 10. 06. 2020. год.
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и основаности пријаве од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за просторно
уређење, стамбено комуналне послове и екологију, донесе рјешење којим се закупац ослобађа обавеза плаћања
закупнине за три мјесеца у току 2020. године и наведе
укупан износ ослобађања плаћања закупнине.
V
За релизацију ове одлуке задужује се Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности, Одјељење за
финансије и Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне дјалатности и екологију.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Брод.
Број: 01-022-75/20
Датум:09.06. 2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.

III

Обвезници комуналне накнаде из тачке I ове
одлуке oстварују право на одгоду плаћања комуналне
накнаде у складу са овом Одлуком и Програмом мјера
подршке привредним и другим субјектима на ублажавању негативних ефеката насталих појавом и ширењем новог вируса корона ( covid -19 ) на подручју
општине Брод.
IV

За релизацију ове одлуке задужује се Одјељење
за просторно уређење, стамбено комуналне дјелатности и екологију и Одјељење за финансије да по службеној дужности утврде пролонгирање рокова плаћања
комуналне накнаде у складу са овом Одлуком.
V

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-70/20
Датум:09.06. 2020. године
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19 ), члана 22. став 1. тачка а) подтачка
8. Закона о заштити и спасавању људи у ванредним
ситуацијама ( „Службени гласник Републике Српске“,
број 121/12 и 46/17), члана 41. Статута oпштине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17), члана
111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине
Брод – пречишћен текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
25/20), и Одлуком о проглашењу ванредног стања на
територији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 31/20 ), Скупшина општине
Брод на 38. редовној сједници одржаној 09.06.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о одгоди плаћања комуналне накнаде за 2020. годину за
прва два квартала 2020. године
I

Овом одлуком обавеза плаћања комуналне
накнаде на подручју општине Брод за 2020 .годину
утврђена чланом 12. Одлуке о комуналној накнади
( „Службени гласник општине Брод“, број 2/19 ) која
обвезницима доспјева за плаћање 31.03. и 30.06.2020.
године привремено се одгађа до 30.09.2020. године.
II

Одгода плаћања комуналне накнаде из тачаке
I ове одлуке односи се на привредне и друге субјекте
којима је био забрањен или ограничен рад актима донесеним од стране Општинског и Републичког штаба за
ванредне ситуације, као мјера пружања помоћи и подршке привредним субјектима ради ублажавања негативних
ефеката насталих појавом и ширењем новог виросом корона (COVID -19) на подручју општине Брод.

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.
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На основу члана 39.став 2 алинеја 25. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 61. 62.
66. и 68. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске (,,Службени гласник Републике
Српске“ број 71/12, 52/14 и 114/17), сагласно одредбама члана 41. Статута општине Брод (,,Службени
гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 112
Пословника Скупштине општине Брод – пречишћени
текст (,,Службени гласник општине Брод“ број 5/20),
Скупштина општине Брод на 38. редовној сједници
одржаној дана 09.06. 2020.године доноси:
О Д Л У К У
О давању гаранције општине Брод ЈКП „Комвод“ а.д.
Брод

Члан 1.
Скупштина општине Брод, сагласна је да, на
захтјев ЈКП „Комвод“ а.д. Брод да гаранцију за кредитно задужење ЈКП „Комвод“ а.д. Брод на износ главног
дуга од 1.250.000,00 КМ (словима: милиондвијестотинепедесетхиљадаконвертибилнихмарака и 00/100).
Члан 2.

Кредитна средства из члана 1. ове Одлуке могу
се користити за:
- финансирање капиталних улагања у износу
од цца 140.000,00 КМ
- финансирање обавеза насталих ради реструктурирања и консолидовања правног лица
чији је општина већински власник, у износу од цца
1.110.000,00 КМ
Члан 3.

Кредитна средства обезбиједит ће се уз слиједеће услове:
- Износ кредита 1.250.000,00 КМ,
- Грејс период – 6 мјесеци,

Датум: 10. 06. 2020. год.

- Годишња каматна стопа: до 5,5 %,
- рок отплате: 10 година,
- накнада за обраду кредита, максимално до 1%,
Обезбјеђење поврата кредита су бјанко мјенице са мјеничном изјавом и овјерени бјанко налози за
пренос средстава од стране ЈКП „Комвод“ а.д. Брод
као дужника и гаранција Општине Брод.
Гаранција Општине Брод се може реализовати
након исцрпљења свих инструмената обезбјеђења датих од стране ЈКП „Комвод“ а.д. Брод.
Члан 4.
Редовни приходи Општине Брод у 2019.години
су износили 9.068.795,00 КМ.
Укупна изложеност општине по основу
издатих гаранција на дан 30.04.2020.године износи 1.242.648,00 КМ или 13,70% у односу на укупно остварене приходе у 2019.години, а изложеност
општине по основу издатих гаранција по предложеној
Одлуци износи 2.492.648,00 КМ или 27.49% .
Овлашћује се Начелник општине да прибави
сагласност Министарства финансија за издавање гаранције и након тога потпише уговор о давању гаранције.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-68/20 		
Датум: 09.06. 2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.
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На основу члана 39. став 2 тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16 и 36/19), сагласно одредбама члана
41. став 1. тачка 13. Статута општине Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111.
и 112. Пословника o раду Скупштине општине Брод
– пречишћени текст (,,Службени гласник општине
Брод“ број 5/20), Скупштина општине Брод на 38.
сједници одржаној дана 09.06. 2020.године, доноси:
О Д Л У К У
о преносу права власништва на опреми набављеној
кроз Пројекат „Унапређење система управљања отпадом у општини Брод“ са општине Брод на ЈКП „Комвод“ а.д. Брод
Члан 1.

Страна: 7 Број: 11
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Преноси се право власништва на опреми
набављеној кроз Пројекат „Унапређење система
управљања отпадом у општини Борд“са Oпштине
Брод на ЈKП „Комвод“ а.д. Брод, како слиједи:
1.Комунални контејнери 1100 л цинковани, � ком. 22,
2.Малчер (таруп) STARK-KDL 180 ������������ ком. 1,
3.Ротациона косачица HPS 4D-NOVA. 4 ДИСКА
ФПМ-627.726.00. 049877 ���������������������������������� ком. 1,
4.Кардан 30х80 Л-900 смичући вијак 1595 ком. ...1.

Члан 2.

Право власништва на опреми из тачке 1. ове
одлуке, преноси се без накнаде.
Члан 3.

Књижење опреме из тачке 1. ове одлуке извршиће се из књиговодства Одјељења за финансије
Општине Брод у књиговодство ЈКП „Комвод“а.д.
Брод.
Члан 4.

За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Брод“.
Број: 01-022-71/20
Датум: 09.06. 2020.године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.
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Ha основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16 и 36/19), члана 41.став 1. тачка2. и
члана 89.Статута општине Брод (“Службени гласник
општине Брод”, број 7/17) и члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод пречишћени
текст (“Службени гласник општине Брод”, број 5/20),
Скупштина општине Брод на 38. редовној сједници
одржаној дана 09.06. 2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о утврђивању начина и критеријума за избор хортикултурно најуређенијег дворишта, балкона и улаза
стамбене зграде

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се начин и критеријуми за избор хортикултурно најуређенијег дворишта,балкона и улаза стамбене зграде на подручју општине
Брод у сврху очувања традиције уређења дворишта
и балкона као и подизање свијести грађана о значају
уређења и очувања животне средине.
Члан 2.

А. Критеријуми за избор хортикултурно најуређенијег дворишта:
-Организованост и планирање расположивог простора ����������������������������������������������������� од 1до 5 бодова
-Заступљеност аутохтоних биљних врста погодних
за овај климатски појас ���������������������� од 1 до 5 бодова
-Вртна декорација (баштенски елементи)
����������������������������������������������������������од 1 до 5 бодова
-Уредност простора и одржавање ..од 1 до 5 бодова

Датум: 10. 06. 2020. год.

-Укупан естетски дојам................ од 1 до 5 бодова.
Б.Критеријуми за избор хортикултурно најуређенијег балкона:
-Распоред и избор биљних врста на малом простору.......................................................... од 1 до 5 бодова
-Композиција и склад боја........... од 1 до 5 бодова
-Правилан избор намјештаја и умјетничких декорација за балкон................................. од 1 до 5 бодова
-Свјежина и иновативност........... од 1 до 5 бодова
-Укупан естетски дојам................ од 1 до 5 бодова
В. Критеријуми за избор хортикултурно најуређенијег улаза у стамбену зграду:
-Одржавање и уредност простора ..од 1 до 5 бодова
-Свјежина и иновативност простора ... од 1 до
5 бодова
- Уложени труд и његовање биљака,поштивање
традиције и елемената нашег поднебља...од 1 до 5 бодова
-Укупан естетски дојам................ од 1 до 5 бодова
Код избора најуспјешнијих учесника предност
се даје онима који освоје највећи број бодова у свакој
категорији појединачно.
Члан 3.

Процедуру вредновања и утврђивања ранг листе за избор хортикултурно најуређенијег дворишта,
балкона и улаза у стамбену зграду провешће Комисија
за избор хортикултурно најуређенијег дворишта, балкона и улаза у стамбену зграду коју рјешењем именује
Начелник општине.
Комисија за избор хортикултурно најуређенијег дворишта, балкона и улаза у стамбену зграду
ће у периоду од 15.06. до 30.06. обићи сва насељена
мјеста на подручју општине Брод ,извршити визуелни
преглед дворишта балкона и улаза стамбених зграда
и о томе сачинити записник, утврдити ранг листу и
Одлуком Комисије изабрати најуспјешније учеснике
у свакој категорији појединачно, према критеријумима из члана 2.ове Одлуке.
Одлука Комисије биће изложена на огласној
табли општине Брод и интернет страници општине
Брод.
Члан 4.

За најуређеније двориште, балкон и улаз у
стамбену зграду предвиђене су новчане награде.
У категорији хортикултурно најуређенијег дворишта:
I награда 500,00 КМ
II награда 300,00 КМ
III награда 200,00 КМ
кона:

Страна: 8 Број: 11
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У категорији хортикултурно најуређенијег балI награда 300,00 КМ
II награда 200,00 КМ
III награда 100,00 КМ

У категорији хортикултурно најуређенијег улаза стамбене зграде:
I награда 400,00 КМ
II награда 200,00 КМ
III награда 100,00 КМ

Члан 5.

Исплата новчаних награда реализоваће се у
року од 30 дана од дана објаве Одлуке Комисије за избор хортикултурно најуређенијег дворишта, балкона
и улаза у стамбену зграду.
Члан 6.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању начина и критеријума за
избор хортикултурно најуређенијег дворишта,балкона и улаза стамбене зграде
(Службени гласник општине Брод бр.9/19)
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-73/20 		
Датум: 09.06. 2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.

81
На основу члана 348. став 6. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 - одлука
УС и 107/19), члана 5, 7, 18. став 1. тачка 1) подтачка
8. и 10., члана 36., члана 39. став 2. тачка 13) и члана
82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана
5, 9, 16. став 1. алинеја 7. и 9., члана 37., члана 41.
став 1. тачка 13. и члана 89. Статута Општине Брод
(«Службени гласник Општине Брод» број 7/17, члана
111. и 112. Пословника о раду Скупштине Општине
Брод – пречишћени текст („Службени гласник Општине Брод“, број 5/20), Скупштина Општине Брод, на 38.
редовној сједници, одржаној дана 09.06. 2020. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права својине и посједа, на непокретности, са
Општине Брод на Републику Српску, без накнаде, ради
реконструкције постојеће раскрснице на Магистралном путу М-14.1 у Броду, код Маркета „Дујанић“ и на
дијеловима улица, Крајишких бригада, Војводе Живојина Мишића и Бродског батаљона
I

Општина Брод преноси право својине и посјед
на Републику Српску, на непокретности означеној као
к.п. број 245/5211 Ораница површине 393 м2 уписана у земљишнокњижни уложак број 3285 к.о. Брод на
власника Општину Брод са дијелом 1/1, којој одговара
к.п. број 2064/5 ГРАД Ливада 2. класе површине 336
м2 уписана у лист непокретности број 2303 к.о. Брод,
на корисника Општину Брод са дијелом 1/1.
II

Непокретност из тачке I ове одлуке преноси
се на Републику Српску без накнаде, ради рјешавања
имовинско-правних односа и реконструкције постојеће раскрснице, односно изградње кружног тока
у Броду, на планираној локацији, код Маркета „Дуја-

Датум: 10. 06. 2020. год.

Страна: 9 Број: 11

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

нић“, на дијеловима улица, Крајишких бригада (Mагистрални пут М-14.1), Војводе Живојина Мишића и
Бродског батаљона, а што је у јавном интересу.

1.

III

3.

На основу ове одлуке и Рјешења Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања
Лука, Подручна јединица Брод, број: 21.44/473-01/15,
од 22.11.2017. године које је постало правоснажно
дана 22.11.2018. године, у јавним евиденцијама о непокретностима, извршиће сe уписи промјена носиоца
права својине и посједа, на непокретности из тачке I
ове одлуке, у корист Републике Српске.
IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Брод“.
Број: 01-022-72/20		
Датум: 09.06. 2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.

2.

Усваја се Извјештај о раду ЈКП „КОМВОД“ а.д. Брод, за 2019. години.
Саставни дио овог Закључка у прилогу
чини Извјештај из тачке 1. овог Закључка.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном
гласнику општине Брод“.

Број: 01-022-79/20 		
Датум: 09.06. 2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.

84
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод,
на 38. редовној сједници одржаној дана 09.06. 2020.
године доноси
ЗАКЉУЧАК

82
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана
111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод
- пречишћени текст („Службени гласник општине Брод“,
број 5/20), Скупштина општине Брод на 38. редовној
сједници одржаној дана 09.06. 2020. године д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији одлука Скупштине општине Брод, донесених у 2019. години

1. Усваја се Извјештај о реализацији одлука
Скупштине општине Брод, донесених у 2019. години.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету
чини Извјештај из тачке 1.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01-022-69/20
Датум: 09.06. 2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.

83
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод,
на 38. редовној сједници одржаној дана 09.06. 2020.
године доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈКП „КОМВОД“ а.д.
Брод, за 2019. годину

о усвајању Извјештаја о раду ЈП „Радио Брод“ д.о.о.
Брод, за 2019. годину

1.Усваја се Извјештај о раду ЈП „Радио Брод“
д.о.о. Брод, за 2019. годину
2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1. овог Закључка.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број:01-022-82/20
Датум: 09.06. 2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.

85
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод,
на 38. редовној сједници одржаној дана 09.06. 2020.
године доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Брод,
за 2019. годину

1.Усваја се извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“
Брод, за 2019. годину
2.Саставни дио овог Закључка у прилогу чини
Извјештај из тачке 1. овог Закључка.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број:01-022-78/20 		
Предсједник
Датум: 09.06. 2020. године
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.

Датум: 10. 06. 2020. год.
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86
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод,
на 38. редовној сједници одржаној дана 09.06. 2020.
године доноси

На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод,
на 38. редовној сједници одржаној дана 09.06. 2020.
године доноси

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални
рад“ Брод, за 2019. годину

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о управљању, кориштењу и
одржавању имовине општине Брод која је дата на кориштење предузећима и установама у 2019. години

1.Усваја се Извјештај о раду ЈУ „Центар за
социјални рад“ Брод, за 2019. годину

1.Усваја се Извјештај о управљању, кориштењу
и одржавању имовине општине Брод која је дата на
кориштење предузећима и установама у 2019. години

2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1. овог Закључка.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01-022-80/20
Датум:09.06.2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.

2.Саставни дио овог Закључка у прилогу чине
Извјештаји из тачке 1. овог
Закључка.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број:01-022-76/20		
Датум: 09.06. 2020. године

87
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод,
на 38. редовној сједници одржаној дана 09.06. 2020.
године доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању са финансијским
извјештајем ЈУ „ Туристичка организација општине
Брод“ Брод, за 2019. годину

1. Усваја Извјештаја о пословању са финансијским извјештајем ЈУ „Туристичка организација
општине Брод“ Брод Брод, у 2019. години.
2.Саставни дио овог Закључка у прилогу чини
Извјештај из тачке 1. овог Закључка.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01-022-77/20		
Датум: 09.06. 2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р.

89
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод,
на 38. редовној сједници одржаној дана 09.06. 2020.
године доноси
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању пољопривреде и
шумарства на подручју општине Брод

1. Прихвата се Информација о стању пољопривреде и шумарства на подручју општине Брод.
2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Информација из тачке 1.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број:01-022-74/20 		
Датум: 09.06. 2020. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

Датум: 10. 06. 2020. год.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Страна: 11 Број: 11

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

35
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), Начелника 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
Градском гробљу у Броду, у сљедећем саставу:
1.Дејан Чечавац – предсједник,
2.Раде Кокић – члан,
3.Марко Грабовац – члан,
4.Михајло Сријемац – члан,
5.Ненад Јелић – члан,
6.Недељко Рушкић – члан,
7.Слободан Пејчић – члан,
8.Зоран Видић – члан.
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.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.

Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да
важи рјешење број: 02-624-1/20 од 24.04.2020. године.
Број: 02-624-1/20
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.06.2020. године
Илија Јовичић с.р.

25
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), 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 42-3/20 од 08.06.2020. 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
10.06.2020.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, до 22.06.2020.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 50
лица на јавном мјесту,
2) такмичарске активности спортских организација и спортиста.
2. До 22.06.2020.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. Субјекти којима је дозвољено 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.

Датум: 10. 06. 2020. год.
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4. Субјекти из тачке 3. овог закључка могу
самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске”.
5. 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“.
6. Обавезују се сви субјекти са подручја општине Брод којима је одобрено обављање дјелатности, 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).
7. Органи јединице локалне самоуправе и остали општински субјекти који врше јавна овлашћења
дужни су организовати рад како слиједи:
1) на улазу у све службене просторије органа у
којима се пружају услуге грађанима ограничити број
особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама и онемогућити задржавање у просторијама
органа и прављење дужих редова у затвореном простору и
2) одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.
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, 053/610294, 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
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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 02-81-23-14/20 од
26.05.2020.године.
13. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02-81-23-15/20
Датум: 10.06.2020.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Илија Јовичић с.р.

Датум: 10. 06. 2020. год.
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