ГОД. 30. БРОЈ 6/21
Датум: 25.05.2021.год.
Цијена: 1.00 КМ
АКТИ СА 5. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
156.
На 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)
тачка 2. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 7/17) и члана 112. Пословника о
раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст
– („Службени гласник општине Брод“, број 5/20),
Скупштина општине Брод на 5. редовној сједници,
одржаној дана 25.05.2021. године, доноси

Брод („Службени гласник општине Брод», број 7/17)
и члана 111. Пословника о раду Скупштине општине
Брод - пречишћени текст („Службени гласник општине Брод», број 5/20), Скупштина општине Брод, на 5.
редовној сједници одржаној дана 25.05. 2021.године,
доноси
ОДЛУКУ
о општинским административним таксама
I

ОДЛУКУ
о неусвајању годишњег извјештаја о
извршењу буџета општине Брод за период
01.01-31.12.2020. године

Овом одлуком прописује се и уређује наплата
административне таксе за списе и радње у управним
и другим поступцима (у даљем тексту: списи и радње)
које се плаћају у Општинској управи Општине Брод.

I
Не усваја се годишњи извјештај о извршењу
буџета општине Брод за период 01.01-31.12.2020. године.

II

II
Саставни дио ове Одлуке у предмету чини
Приједлог Одлуке о усвајању годишњег извјештаја
о извршењу буџета општине Брод за период 01.0131.12.2020. године.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-74/21
Предсједник
Датум: 25.05. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
157.
На основу члана 4. и 24б. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике
Српске“, број 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», број 97/16
и 36/19), члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине

(1) Списи и радње за које се плаћа административна такса (у даљем тексту: такса) као и висина таксе
утврђује се Тарифом општинских административних
такса, која се налази у прилогу и саставни је дио ове
одлуке.
(2) Такса се може наплатити само ако је прописана таксеном тарифом.
III
(1) Таксени обвезник (у даљем тексту: обвезник) је лице по чијем се захтјеву поступак покреће,
односно врше радње предвиђене таксеном тарифом.
(2) Ако за исту таксу постоје два или више обвезника, њихова обавеза је солидарна.
IV
(1) Ако таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје:
1) за писмене поднеске - у тренутку када се
предају, а за усмено саопштавање које се даје на записник - у тренутку када се записник сачини,
2) за рјешења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтјева, односно поднеска за њихово издавање и
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3) за управне радње - у тренутку подношења
захтјева за извршење тих радњи.

уручења акта којим је поступак окончан или је извршена управна радња.

(2) Такса се плаћа у тренутку настанка таксене
обавезе.

XI

V
Ако је таксеном тарифом прописано да се такса
плаћа према вриједности предмета, као основица за
обрачунавање таксе узима се вриједност означена у
поднеску или исправи.
VI
Ако се исправа за коју се плаћа такса по захтјеву странке издаје у два или више примјерака, за други
и сваки наредни примјерак плаћа се такса као за препис или овјеру преписа.
VII
(1) Службено лице које прима таксиран поднесак дужно је поништити налијепљену таксу.
(2) Ако је такса уплаћена накнадно, поништава
је службено лице органа које доноси рјешење или другу исправу за коју се плаћа такса.
(3) Такса се поништава штамбиљом „поништено“, а у случају да то није могуће, такса се поништава
потписом службеног лица из ст.1. и 2. ове тачке.
(4) У рјешењу или другој исправи за коју је
такса плаћена мора се означити да је такса плаћена, у
којем износу и по којем тарифном броју.
(5) У исправама које се издају без таксе мора
се означити у коју сврху се издају и на основу којег
прописа су ослобођене од таксе.
VIII
Ако обвезник не плати таксу (непосредно или
поштом) за поднесак који није таксиран, орган који
одлучује по захтјеву писменом опоменом упозориће
обвезника, који је дужан да плати таксу у року од осам
дана од дана пријема опомене и истовремено ће га
упознати са посљедицама неплаћања таксе.
IX
Ако у остављеном року из тачке VIII ове одлуке
обвезник не плати таксу, орган који одлучује по захтјеву затражиће од Пореске управе Републике Српске
да у складу са прописима којима се уређује порески
поступак наплати таксу принудним путем.
X
Ако обвезник има пребивалиште, односно сједиште у иностранству, а таксу није платио у тренутку
настанка обавезе, наплата таксе извршиће се прије

Од плаћања таксе ослобођени су:
а) Република Српска и јединице локалне самоуправе,
б) фондови и установе у области образовања,
науке, културе, физичке културе и социјалне заштите
за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности,
в) организације Црвеног крста,
г) правна лица основана за борбу против алкохолизма, наркоманије и других облика зависности, рака
и дистрофије за списе и радње у вези са обављањем
своје дјелатности,
д) правна лица основана за заштиту лица са физичким и психичким недостацима и поремећајима за
списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности,
ђ) савез глувих и савез слијепих и њихове организације у пословима у вези са рехабилитацијом глувих и слијепих,
е) инвалидске организације, осим у пословима у
вези са вршењем привредне дјелатности,
ж) инвалиди рата, инвалиди рада и цивилне
жртве рата за списе и радње у вези са школовањем у
свим школама,
з) инвалиди који су ослобођени плаћања годишњих накнада за употребу моторних возила, у поступку стручног прегледа тих возила ради регистрације,
и) лица која нису у радном односу за пријаву на
конкурс за заснивање радног односа,
ј) грађани за списе и радње у вези са остваривањем и заштитом права из радног односа,
к) ученици и студенти за списе и радње у вези са
школовањем до навршених 26 година живота,
л) ватрогасна друштва и ватрогасне јединице,
љ) радиоаматери учлањени у Савез радиоаматера Републике Српске,
м) страна дипломатска и конзуларна представништва у вези са обављањем дипломатских и конзуларних послова, под условом реципроцитета и
н) грађани који поклањају своју имовину у
корист Републике Српске или се одричу права власништва, као и за пренос власништва.
XII
Такса се не плаћа за:
а) списе и радње у поступцима који се воде по
службеној дужности,
б) поднеске упућене органима за представке и
тужбе,
в) молбе за помиловања и рјешења по тим молбама,
г) списе и радње у поступку за поврат неправилно наплаћених даџбина,
д) списе и радње у поступку за састављање и исправку бирачких спискова и спискова за кандидовање,
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ђ) списе и радње у поступку усвојења и у поступку за постављање стараоца,
е) списе и радње у поступку остваривања законом признатих пореских олакшица,
ж) списе и радње за додјелу социјалне помоћи
и за остваривање других облика социјалне заштите,
з) списе и радње у поступку за остваривање
права бораца,
и) списе и радње у поступку за остваривање
права породица погинулих бораца, а у сврху рјешавања социјалних, здравствених, стамбених и потреба
преквалификације, доквалификације и осталог школовања,
ј) списе и радње у поступку за остваривање
права инвалида,
к) списе и радње у поступку остваривања права
на пензију и права из здравствене заштите,
л) списе и радње у поступку оснивања ватрогасних друштава и њихових јединица,
љ) списе и радње у поступку за остваривање
права носилаца одликовања,
м) списе и радње у поступку за остваривање
права на додатак за дјецу,
н) списе и радње у вези са пријемом поклон-пакета од добротворних организација из иностранства,
ако су упућени добротворним организацијама у Републици Српској,
њ) списе и радње у вези са војним евиденцијама,
о) списе и радње у вези са признавањем права на повлашћену вожњу грађанима којима то право
припада по важећим прописима,
п) списе и радње у поступку подржављења некретнина по основу национализације, експропријације, арондације, комасације и других видова подржављења,
р) списе и радње у поступку оснивања установа социјалне заштите,
с) оргинале диплома, свједочанстава и других
исправа о завршеном школовању или класификацији,
осим њихових дупликата и превода,
т) списе и радње у вези са заштитом споменика
културе,
ћ) списе и радње у поступку за сахрану умрлих,
у) списе и радње у поступку за исправљање
грешака у управним и другим актима,
ф) списе и радње у поступку усклађивања евиденција пореских обвезника код Пореске управе,
х) захтјеве, молбе, приједлоге и пријаве и
ц) изводе, увјерења или потврде.

и логораша,
г) списе и радње у поступку за остваривање
права социјално угрожених лица,
д) списе и радње у поступцима за остваривање
права на накнаду штете, лица која су исту претрпјела
у елементарним непогодама или другим ванредним
догађајима,
ђ) списе и радње за остваривање права на алтернативни смјештај,
е) списе и радње у поступку за остваривање
права на једнократне новчане помоћи или друге видове помоћи и донација,
ж) списе и радње у поступку издавања одобрења за санацију ратом оштећеног објекта.
з) списе и радње у поступку по јавном позиву
за додјелу помоћи из програма за одрживи повратак
и додјелу помоћи за обнову и реконструкцију стамбених јединица избјеглог и расељеног становништва
и повратника.

XIII

(1) Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије (у даљем тексту:
таксене марке).

Поред ослобађања из тачке XI и XII ове одлуке,
такса се на плаћа и за:
а) списе и радње у поступку за остваривање
права на подстицај наталитета,
б) списе и радње у вези уписа новорођене дјеце
у матичне књиге,
в) списе и радње у поступку за остваривање
права цивилних жртава рата, породица погинулих или
убијених цивилних жртава рата, жртава ратне тортуре

XIV
На захтјев службеника који врши наплату
таксе, лице које је ослобођено од плаћана таксе по
овој одлуци, дужно је дати на увид одговарајући документ, односно јавну исправу на основу које остварује
право на ослобађање од плаћања таксе.
XV
(1) Лице које је платило таксу коју по овој одлуци није било дужно да плати или је таксу платило у
износу већем од прописаног, има право на поврат таксе, односно вишка таксе.
(2) Захтјев за поврат таксе, односно вишка
плаћене таксе, лице из става 1. ове тачке подноси Пореској управи.
(3) Рјешење о поврату таксе, односно вишка
плаћене таксе доноси Пореска управа.
XVI
Право на наплату таксе застаријева за двије
године од истека године у којој је таксу требало наплатити, а право на поврат таксе, односно вишка плаћене
таксе за двије године од дана када је такса плаћена.
XVII

(2) Таксене марке се издају у апоенима од: 1
КМ, 2 КМ, 5 КМ, 10 КМ и 50 КМ.
(3) Таксе се плаћају на начин прописан ставом
1. ове тачке или у готовом новцу налогом на рачун
буџета Општине Брод.
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XVIII

За списе и радње за које је таксена обавеза настала до дана ступања на снагу ове одлуке, а није наплаћена, биће наплаћена у складу са прописима који
су били на снази у вријеме настанка таксене обавезе.
XIX
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о општинским административним таксама
(„Службени гласник општине Брод“, број 1/12, 3/13,
1/14 и 12/14).

а од другог и сваког наредног полутабака оргинала ...................................................................... 1,00
г) за овјеру уговора, према уговорној вриједности, такса се плаћа по сљедећем:
- до 1.000,00 КМ ....................................... 5,00
- од 1.000,00 до 5.000,00 КМ ................... 10,00
- од 5.000,00 до 10,000,00 КМ ................. 20,00
- од 10.000,00 до 15.000,00 КМ ............... 30,00
- преко 15.000,00 КМ ............................... 50,00
Напомена:

XX

Фотокопирана исправа, у смислу ове одлуке,
сматра се преписом и приликом овјере поступа се по
тачки б) овог тарифног броја.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Брод».

Под полутабаком се подразумијева лист хартије од двије странице нормалног формата или мањег.

Број: 01/022-79/21
Датум: 25.05. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
ТАРИФА ОПШТИНСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА
Плаћа се у КМ
I - ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1.
За жалбе против рјешења која доносе органи из
тачке 1. ове одлуке ................................................. 10,00
II - РЈЕШЕЊА
Тарифни број 2.
За сва рјешења за која није прописана посебна
такса .......................................................................... 7,00
Напомена:
За рјешења којима се захтјев странке одбија,
односно закључак којим се захтјев одбацује, не плаћа
се такса.
За рјешења донесена по жалбама не плаћа се
такса.
III - ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тарифни број 3.
За овјеру потписа, рукописа и преписа:
а) за овјеру сваког потписа (изјава, пуномоћ, сагласност и сл.) ......................................................... 3,00
б) за овјеру рукописа или за овјеру преписа од
првог полутабака оргинала .................................... 3,00,

Овјера потписа на документима изван службених просторија за непокретна, болесна и стара лица
не сматра се посебном услугом, те се за исту не наплаћује такса. За овјеру потписа ван службених просторија, подноси се писмени захтјев уз који се прилажу докази о оправданости захтјева.
Свака измјена садржине уговора, у смислу наплате таксе, сматра се новим уговором. Ако вриједност у уговору није наведена, плаћа се такса у износу
од 50,00 КМ.
Тарифни број 4.
За овјеру плана, цртежа, пројекта и слично .......
..................................................................................10,00
Тарифни број 5.
а) за привремено издавање документације из
архиве (пројектно-техничка документација), ради копирања ван службених просторија ...................... 10,00
б) за издавање преписа архивских докумената
(локацијски услови, грађевинске и употребне дозволе
и сл.), по једном документу ................................... 10,00
в) за преписивање службених аката или других
исправа ……............................................................. 8,00
IV - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ГРАЂАНСКИХ СТАЊА
Тарифни број 6.
а) за закључење брака у просторијама матичне
службе ван радног времена .................................. 30,00
б) за закључење брака ван просторија матичне
службе .................................................................... 50,00
в) за закључење брака када је један од брачних
другова заступан по пуномоћнику........................ 80,00
г) за израду записника о признавању очинства ..
................................................................................. 10,00
д) за изјаву о промјени презимена, у складу са
Законом о личном имену ....................................... 20,00

Датум: 25.05.2021. год.
Тарифни број 7.

а) за рјешење о исправци података у матичним
књигама ................................................................... 7,00
б) за рјешење о накнадном упису у МКР, МКВ
и МКУ ..................................................................... 7,00
в) за рјешење о промјени ентитетског држављанства ............................................................. 10,00
г) за рјешење о упису чињенице држављанства
за лица уписана у МКР .......................................... 10,00
д) за рјешење о накнадном упису у МКР, уз констатацију чињенице држављанства (за лица рођена у
иностранству) ........................................................ 20,00
ђ) за рјешење о промјени личног имена ... 20,00
V- РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА
И ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА РАД
Тарифни број 8.
За списе и радње у вези са регистрацијом предузетника плаћају се таксе у сљедећим износима:

20,00

Страна: 5 Број: 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

а) за оснивање ............................................ 30,00
б) за промјене података уписаних у регистар .

в) за престанак обављања дјелатности ...... 10,00
г) за припремне радње ................................ 10,00
д) за резервацију пословног имена која обухвата регистрацију и брисање .................................... 15,00
Напомена:
Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси електронским путем, износ таксе из овог тарифног
броја умањује се за 50 %.
Тарифни број 9.
1. За рјешења о категоризацији угоститељских
објеката за смјештај врсте:
камп, апартмани, куће за одмор и собе за изнајмљивање ............................................................ 30,00
а) за привремено рјешење до 7 дана ........ 10,00
б) за привремено рјешење до 1 године ...........
20,00
2. За рјешења за обављање дјелатности у Дане
Свете Петке у Дубоковцу:
а) угоститељски објекти и забавне игре .... 30,00
б) штандови и слично ................................ 15,00
XI - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА
Тарифни број 10.
а) за легитимацију за возача такси возила.............................................................................. 10,00
б) за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак у новом реду вожње ......................... 30,00

г) за упис чамца у регистар и издавање пловидбене дозволе ........................................................... 30,00
д) за продужење пловидбене дозволе ....... 10,00
VII - ВОДНЕ ТАКСЕ
Тарифни број 11.
а) за издавање водне дозволе ..................... 50,00
б) за издавање водне сагласности ............ 50,00
VIII - ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
Тарифни број 12.
За издавање локацијских услова и накнадних
локацијских услова ................................................ 20,00
IX - ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Тарифни број 13.
За издавање грађевинске дозволе и за издавање
накнадне грађевинске дозволе такса се плаћа према
предрачунској вриједности објекта и то:
а) до 50.000,00 КМ ...................................... 50,00
б) од 50,000,00 до 100.000,00 КМ .............100,00
в) за објекте чија је предрачунска вриједност преко 100.000,00 КМ .............................. 0,1 %
на предрачунску вриједност објекта, али не више од
1.000,00 КМ.
Напомена:
Предрачунска вриједност објекта одређује
се на основу корисне површине објекта и просјечне
грађевинске цијене по 1,00 м2 корисне стамбене површине у претходној години на подручју општине Брод.
Код објеката код којих није могуће одредити
корисну површину, као мјеродавна узима се пројектантска цијена.
Тарифни број 14.
За издавање рјешења о накнадном издавању
грађевинске и употребне дозволе завршеног објекта
....... 0,1% на предрачунску вриједност објекта, али не
више од 1.000,00 КМ.
Напомена:
Предрачунска вриједност објекта одређује се
како је наведено у напомени тарифног броја 13.
X - УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
Тарифни број 15.

Страна: 6 Број: 6

Датум: 25.05.2021 год.
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За издавање употребне дозволе и накнадне
употребне дозволе такса се плаћа по сљедећем:
а) за објекте (или дијелове објекта) бруто грађевинске дозволе површине до 400 м2 ................ 50,00
б) за објекте (или дијелове објекта) бруто
грађевинске дозволе површине преко 400 м2 и објекте
инфраструктуре ................................................... 100,00
Напомена:
Такса за давање одобрења за употребу објекта,
наплаћује се након извршеног комисијског прегледа
минималне техничке опремљености објекта, испуњености санитарних услова, заштите на раду и заштите
животне средине, за објекте за које је прописана ова
сагласност.
XI - ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ
Тарифни број 16.
а) за издавање рјешења по захтјеву за претходну
процјену утицаја на животну средину ............. 50,00
б) за издавање рјешења о одобравању студија
утицаја ............................................................... 1.000,00
в) за издавање еколошке дозволе ............ 150,00
г) за ревизију еколошке дозволе .............. 150,00
д) за издавање рјешења о одобравању плана активности са мјерама и роковима за постепено смањење
емисија, односно загађења и за усаглашавање са најбољом расположивом техником ........................ 500,00
ђ) за оцјену плана прилагођавања за постојећа
постројења и уређаје за дјелатности управљања отпадом и активности које се предузимају ................ 500,00
XII - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У
ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР
ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Тарифни број 17.
а) за упис оснивања заједнице у регистар ..........
................................................................................. 30,00
б) за упис статусне промјене ..................... 20,00
в) за упис промјене лица овлашћених за заступање .........................................................................15,00
г) за увид и коришћење података из регистра
заједница етажних власника стамбених зграда .... 5,00
д) за објављивање уписа у регистар, по објављеном реду текста огласа ............................................ 1,00
XIII - ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ
САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Тарифни број 18.
За издавање документације и санитарне сагласности за ископавање (ексхумацију) и пренос посмртних остатака са једне локације на другу:

а) на територији Републике Српске .......... 20,00
б) на територију Федерације БиХ ............ 50,00
в) ван територије БиХ ................................ 80,00
158.
На основу члана 39. став 2. тачка 2), 8) и 13)
и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 38. став 2. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 2/15 – одлука УС, 106/15, 3/16, 104/18-одлука
УС и 84/19), члана 41. став 1. тачка 8. и 13. и члана 89.
Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“ број 7/17), те члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине Општине Брод – пречишћени
текст („Службени гласник Општине Брод“, број 5/20),
Скупштина Општине Брод, на 5. редовној сједници,
одржаној дана 25.05. 2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Стручног мишљења и урбанистичко
техничких услова за препарцелацију
земљишта означеног као к.ч. 3163/1 и к.ч. 3163/2
к.о. Брод, ул. Бродског батаљона, општина Брод
Члан 1.
Усваја се Стручно мишљење и урбанистичко
технички услови за препарцелацију земљишта означеног као к.ч. 3163/1 и к.ч. 3163/2 к.о. Брод, ул. Бродског батаљона, општина Брод, ради препарцелације
земљишта, односно предметних непокретности.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је: „Стручно мишљење
и урбанистичко-технички услови, за препарцелацију
земљишта означеног као к.ч. 3163/1 и 3163/2 к.о.
Брод, ул. Бродског батаљона, општина Брод“, које је
урадило привредно друштво АД ДОБОЈИНВЕСТ Добој, број 284/21 у мају 2021. године.
Члан 3.
Стручно мишљење и урбанистичко-технички
услови, из претходног члана садрже:
- Општи дио
- Текстуални дио
Уводно образложење
Стручно мишљење

реда

А) Урбанистичко-технички услови
- Извод из просторне документације вишег
- План препарцелације
- Детаљни урбанистичко-технички услови
Б) Графички дио
1. Геодетска подлога

П = 1:500

Датум: 25.05.2021. год.
2. План препарцелације

дине
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Прилози
- Копија катастарског плана од 30.12.2020. го-

- Лист непокретности – извод; број 2303/140,
од 08.01.2021. године
- Лист непокретности – извод; број 2103/1, од
08.01.2021. године
- Извод из просторног плана општине Броп
- Записник о увиђају на лицу мјеста
- Фото документација.
Координате ломних тачака новоформиране
парцеле
X
Y
1. 4999322,30
6501916,08
2. 4999327,14
6501913,43
3. 4999343,96
6501937,70
4. 4999341,51
6501943,10
5. 4999331,62
6501920,52
6. 4999334,95
6501925,18
7. 4999335,17
6501925,02
8. 4999331,92
6501920,33
Члан 4.
Стручно мишљење и урбанистичко технички
услови, из члана 2. ове одлуке, су основ за препарцелацију предметних непокретности из члана 1. исте
одлуке и формирање нове грађевинске парцеле, ради
обликовања грађевинске парцеле број 3165 к.о. Брод.
Члан 5.
За провођење ове одлуке задужује се Одјељење
за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију Општине Брод.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Брод“.

Број: 01/022-80/21
Датум: 25.05.2021. године

ЗАКЉУЧАК

П = 1:500

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

159.
На основу члана 41. и 89. 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 5. редовној сједници, одржаној дана 25.05. 2021.
године, д о н о с и

о усвајању Извјештаја о раду
Правобранилаштва Републике Српске –
сједиште замјеника правобраниоца Добој
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године,
општина Брод
1.Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште
замјеника правобраниоца Добој за период од
01.01.2020. до 31.12.2020. године, општина Брод.
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: 01/022-81/21
Датум: 25.05. 2021.године
			

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

160.
На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став (4) и (5)
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 41. став (1)
тачка 21. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20)
Скупштина општине Брод на 5. редовној сједници
одржаној дана 25.05.2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
1.Никола Бачић, дипломирани економиста,
именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности са даном
26.05.2021. године, до окончања поступка за избор
начелника одјељења по јавном конкурсу, а најдуже на
период до 90 дана.
2.Именовани из тачке 1. овог рјешења има
сва права и дужности начелника одјељења у складу
са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Брод и Пословником о раду Скупштине општине
Брод.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.

Страна: 8 Број: 6
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Образложење

Датум: 25.05.2021 год.

162.

Начелнику Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности Слободану Пејчићу истекао је мандат на
који је именован одржавањем конститутивне сједнице на којој је разрјешен, због истека мандата сазива
скупштине која га је изабрала.
У складу са чланом 55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења скупштина општине
на приједлог Начелника општине именује вршиоца
дужности начелника одјељења, до окончања поступка
именовања начелника одјељења, а најдуже за период
до 90 дана.
На основу свега напријед наведеног и обзиром
на постојање правног основа, Скупштина општине
Брод на 5. редовној сједници доноси рјешење као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе
општине Брод у року од 15 дана од дана пријема.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези члана 22.
Породичног закона („Службени гласник Републике
Српске“, број: 54/02, 41/08 и 63/14), члана 41. став
(1) тачка 21. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20)
Скупштина општине Брод на 5. редовној сједници
одржаној дана 25.05. 2021. године донијела је

Број: 01/111-89/21
Предсједник
Датум: 25.05. 2021. године Скупштине општине Брод

3.Делегирани одборник ће своје дужности,
приликом закључења брака, вршити у складу са Законом.

Александар Крушкоњић с.р.

161.
На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези члана 22.
Породичног закона („Службени гласник Републике
Српске“, број: 54/02, 41/08 и 63/14), члана 41. став
(1) тачка 21. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20)
Скупштина општине Брод на 5. редовној сједници
одржаној дана 25.05.2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу одборника делегираног
да присуствује закључењу брака
1.Разрјешава се дужности одборник, Милан
Дакић, делегиран да присуствује закључењу брака,
због подношења оставке.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању одборника делегираног
да присуствује закључењу брака
1.Именује се одборник делегиран да присуствује закључењу брака у имену Ненад Броћило.
2.Одборник из претходне тачке делегиран је
на временски период трајања мандата Скупштине
општине.

4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-94/21
Предсједник
Датум: 25.05. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
163.
На основу члана 134. став 2. тачка 4) Закона
о основном образовању и васпитању («Службени
гласник Републике Српске», број 44/17, 31/18, 84/19,
35/20 и 63/20), члана 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора
(«Службени гласник Републике Српске», број 28/18),
члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 07/17) и члана 114. Пословника
о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст
– („Службени гласник општине Брод“, број 05/20)
Скупштина општине Брод на 5. редовној сједници
одржаној дана 25.05. 2021. године, донијела је

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Школског одбора у Основној
школи „Лијешће“ Лијешће, испред јединице
локалне самоуправе, због истека мандата

Број: 01/111-93/21
Предсједник
Датум: 25.05. 2021. године Скупштине општине Брод

1.Ранка Ивановић, разрјешава се дужности
члана Школског одбора у Основној школи «Лијешће»
Лијешће, испред јединице локалне самоуправе, због
истека мандата.

Александар Крушкоњић с.р.

Датум: 25.05.2021. год.

Страна: 9 Број: 6
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2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном гласнику општине
Брод».
Број: 01/111-95/21
Датум: 25.05. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
164.
На основу члана 134. став 2. тачка 4) Закона
о основном образовању и васпитању («Службени
гласник Републике Српске», број 44/17, 31/18, 84/19,
35/20 и 63/20), члана 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора
(«Службени гласник Републике Српске», број 28/18),
члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 07/17) и члана 114. Пословника
о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст
– („Службени гласник општине Брод“, број 05/20)
Скупштина општине Брод на 5. редовној сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
у Основној школи „Лијешће“ Лијешће,
испред јединице локалне самоуправе
1.Свјетлана Микач, именује се за члана Школског одбора у Основној школи «Лијешће» Лијешће
испред јединице локалне самоуправе.
2.Мандат члана Школског одбора траје 4 (четири) године.
3.Констатује се да досадашњем члану Школског одбора у Основној школи „Лијешће“ Лијешће
Брод, именованог рјешењем Скупштине општине
Брод, број: 01-111-29/17 од дана 28.04.2017. године,
престаје својство члана Школског одбора, испред јединице локалне самоуправе.
4.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном гласнику општине
Брод».
Број: 01/111-96/21
Датум: 25.05. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
165.
На основу члана 134. став 2. тачка 4) Закона
о основном образовању и васпитању («Службени
гласник Републике Српске», број 44/17, 31/18, 84/19,
35/20 и 63/20), члана 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора

(«Службени гласник Републике Српске», број 28/18),
члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 07/17) и члана 114. Пословника
о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст
– („Службени гласник општине Брод“, број 05/20)
Скупштина општине Брод на 5. редовној сједници
одржаној дана 25.05. 2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Школског одбора
у Основној школи „Свети Сава“ Брод,
испред јединице локалне самоуправе,
због истека мандата
1.Слађана Томичевић, разрјешава се дужности члана Школског одбора у Основној школи «Свети Сава» Брод, испред јединице локалне самоуправе,
због истека мандата.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном гласнику општине
Брод».
Број: 01/111-97/21
Датум: 25.05. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
166.
На основу члана 134. став 2. тачка 4) Закона
о основном образовању и васпитању («Службени
гласник Републике Српске», број 44/17, 31/18, 84/19,
35/20 и 63/20), члана 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора
(«Службени гласник Републике Српске», број 28/18),
члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 07/17) и члана 114. Пословника
о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст
– („Службени гласник општине Брод“, број 05/20),
Скупштина општине Брод на 5. редовној сједници
одржаној дана 25.05. 2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
у Основној школи „Свети Сава“ Брод,
испред јединице локалне самоуправе
1.Ирена Шкворц, именује се за члана Школског
одбора у Основној школи «Свети Сава» Брод, испред
јединице локалне самоуправе.
2.Мандат члана Школског одбора траје 4 (четири) године.
3.Констатује се да досадашњем члану Школског одбора у Основној школи «Свети Сава» Брод,
именованог рјешењем Скупштине општине Брод,
број: 01-111-28/17 од дана 28.04.2017. године, престаје својство члана Школског одбора, испред јединице локалне самоуправе.

Страна: 10 Број: 6
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4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у «Службеном гласнику
општине Брод».
Број: 01/111-98/21
Датум: 25.05. 2021. године
		

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

167.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став (1) Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 41.
став (1) тачка 21. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17), члана 111. и 114.
Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст – („Службени гласник општине Брод“,
број 5/20) Скупштина општине Брод на 5. редовној
сједници, одржаној дана 25.05.2021. године доноси
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора
ЈУ „Туристичка организација општине Брод“
Брод, због истека мандата
1.Члан Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација општине Брод“ Брод, Радмила
Новаковић, разрјешава се дужности због истека мандата.
2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Образложење
Радмила Новаковић именована је за члана
Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација општине Брод“ Брод рјешењем број: 01-11132/17 дана 28.04.2017. године („Службени гласник
општине Брод“, број: 6/17), на мандатни период од четири године. Обзиром да је мандатни период од четири године истекао, Радмила Новаковић се разрјешава
дужности због истека мандата.
Чланом 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине
бира и разрјешава чланове органа у случајевима утврђеним законом.
Чланом 16. став (1) Закона о систему јавних
служби прописано је да Управни одбор установе бира
и разрјешава оснивач.
Чланом 41. став (1) тачка 21. Статута општине Брод порписана је надлежност Скупштине општине у случајевима бирања и разрјешења у складу са
законом.
Чланом 111. и 114. Пословника о раду
Скупштине општине Брод – пречишћени текст – прописана је надлежност Скупштине општине за доношење рјешења као појединачног акта.
У складу са напријед наведеним, те по-

Датум: 25.05.2021 год.

стојањем правног основа, Скупштина општине Брод
доноси рјешење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Ово Рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба, али
незадовољна странка може покренути управни спор у
року од 30 дана од дана достављања, пред Окружним
судом у Добоју.
Број: 01/111-92/21
Предсједник
Датум: 25.05. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
168.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став (1) Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 4.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 41. став (1) тачка 21.
Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17), члана 111. и 114. Пословника о
раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст
– („Службени гласник општине Брод“, број 5/20)
Скупштина општине Брод на 5. редовној сједници,
одржаној дана 25.05.2021. године доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана
Управног одбора ЈУ „Туристичка организација
општине Брод“ Брод
1.Даница Гаџа, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне установе „Туристичка организација општине
Брод“ Брод, до провођења поступка јавне конкуренције, а најдуже на период од два мјесеца.
2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-90/21
Предсједник
Датум: 25.05. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
169.
На основу члана 6. став 2. а у вези са чланом 7.
тачка 6. и члана 8. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске „Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 86. став
2. тачка 1. и 2. Закона о туризму Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 45/17) и
члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник

Датум: 25.05.2021. год.
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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 5. редовној сједници,
одржаној дана 25.05. 2021. године донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса и утврђивању
критерија за избор и именовање члана Управног
одбора Јавне установе „Туристичка организација
општине Брод“ Брод
Члан 1.
Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс и утврђује критеријуме за избор и именовање
члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка
организација општине Брод“ Брод.
Члан 2.
Поступак по Јавном конкурсу провешће комисија коју именује Скупштина општине Брод у складу са чланом 9. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03).

Страна: 11 Број: 6

тереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 73/08), Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), и Законом о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број
68/07,109/12 и 44/16 ).
Члан 5.
Кандидати ће уз пријаву након конкурса достављати потребне документе који ће бити одређени
и Јавном конкурсу.
Члан 6.
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и у Дневном листу „Глас
Српске“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
Члан 7.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс за
кандидате из члана 1. ове Одлуке је 15 дана од дана
посљедњег објављивања Јавног конкурса у једном од
гласила из претходног члана ове Одлуке.

Члан 3.
Општи и посебни услови за избор и именовање
члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка
организација општине Брод“ Брод утврђени су Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), Законом о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број
68/07,109/12 и 44/16), Законом о туризму Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
45/17) и Статутом Јавне установе „Туристичка организација општине Брод“ Брод.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.

Општи услови:
- да су држављани Републике Српске/БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на
било којем нивоу власти РС/БиХ,
- да се на њих не односи члан ИX став 1. Устава
БиХ,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да нису осуђивани за кривично дјело,
привредни преступ или прекршај који их чини неподобним за обављање функције члана Управног одбора
у Установи.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број 41/03),
члана 41. Статута општине Брод («Службени гласник
општине Брод», број 7/17) и члана 111. и 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћен
текст («Службени гласник општине Брод», број 5/20),
Скупштина општине Брод на 5. редовној сједници
одржаној дана 25.05.2021. године, донијела је

Посебни услови:
- завршен први циклус високог образовања са
остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или еквивалент
економског, правног или туристичког смјера,
- најмање двије године радног искуства у струци,
- познавање садржаја и начина рада Установе.
Члан 4.
Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о спречавању сукоба ин-

Број: 01/022-77/21
Предсједник
Датум: 25.05. 2021.године Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.
170.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор члана
Управног одбора у Јавној установи „Туристичка
организација општине Брод“ Брод
Члан 1.
Именује се комисија за избор члана Управног
одбора у Јавној установи „Туристичка организација
општине Брод“ Брод у саставу:
1. Недељко Рушкић, предсједник,
2. Дубравка Вуковић, члан,

Страна: 12 Број: 6

Датум: 25.05.2021 год.
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3. Дејан Чечавац, члан,
4. Војислав Милосављевић, члан,
5. Мирослав Вуковић, члан.
Члан 2.
Задатак комисије је да размотри пријаве пристигле на конкурс, утврди испуњавање услова, да
сачини ранг листу са ужим избором кандидата који
испуњавају критерије за именовање, по потреби прикупи додатне информације о кандидатима, обави интервју са кандидатима, и након тога предложи ранг
листу кандидата за избор члана Управног одбора у
Јавној установи „Туристичка организација општиен
Брод“ Брод Скупштини општине на разматрање и доношење одлуке о избору и именовању.
Члан 3.
Административно техничке послове за потребе
Комисије обављаће Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Комисија престаје са радом даном именовања
члана Управног одбора у Јавној установи „Туристичка
организација општине Брод“ Брод.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-91/21
Предсједник
Датум: 25.05. 2021.године
Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.
171.
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 5.
редовној сједници одржаној дана 25.05.2021. године
д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Интегралног
програма капиталних инвестиција за период
2020. – 2022. година у 2020. години

ношења, и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број:01/022-73/21
Датум: 25.05.2021.године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
					
172.
На основу члана 41. и 89. 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 5. редовној сједници, одржаној дана 25.05. 2021.године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о проведеним изборима за
чланове Савјета мјесних заједница на подручју
Општине Брод
1. Усваја се Извјештај о проведеним изборима за чланове Савјета мјесних заједница на подручју
Општине Брод.
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: 01/022-82/21
Датум: 25.05. 2021.године
			

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

173.
На основу члана 41.и 89. Статута општине
Брод ( „ Службени галсник општине Брод „ број 7/17)
и члана 117. Пословника о раду Скупштине општине – пречишћен текст ( „ Службени гласник општине Брод „ број 5/20 ), Скупштина општине Брод на 5.
редовној сједници одржаној дана 25.05. 2021. године
донијела је

1.Усваја се Извјештај о извршењу Интегралног
програма капиталних инвестиција за период 2020. –
2022. година у 2020. години

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању судских
предмета са стањем на дан 01.05.2021. године

2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1. овог Закључка.

1. Прихвата се Информација о стању судских
предмета са стањем на дан 01.05.2021. године.

3.Овај Закључак ступа на снагу даном до-

2. Саставни дио овог Закључка у премету чини

Датум: 25.05.2021. год.
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Информација из тачке 1. са прегледом стања судских
предмета на дан 01.05.2021. године.

2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Информација из тачке 1. овог Закључка.

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен у „ Службеном гласнику општине Брод.

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

Број: 01/022-83/21
Датум: 25.05. 2021. године

Број: 01/022-76/21
Датум: 25.05. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
174.

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
176.

На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17), члана
111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине
Брод – пречишћени текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод, на 5.
редовној сједници, одржаној дана 25.05. 2021. године,
донијела је

На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и
чланова 111. и 117. Пословника о раду Скупштине
општине Брод –пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине
Брод, на 5. редовној сједници, одржаној дана 25.05.
2021. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању
потраживања буџета општине Брод
са 31.12.2020. године

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о организацији и
начину обављања јавног превоза и такси превоза
путника на подручју општине Брод

1.Прихвата се Информација о стању потраживања буџета општине Брод са 31.12.2020. године.

1.Прихвата се Информација о организацији и
начину обављања јавног превоза и такси превоза путника на подручју општине Брод.

2.Саставни дио овог Закључка
чини Информација из тачке 1.

у предмету

3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-78/21
Датум: 25. 05. 2021.године
			

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

175.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и
чланова 111. и 117. Пословника о раду Скупштине
општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине
Брод, на 5. редовној сједници, одржаној дана 25.05.
2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у привреди
и запослености на подручју општине Брод
у 2020. години
1.Прихвата се Информација о стању у привреди и запослености на подручју општине Брод у 2020.
години.

2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Информација из тачке 1. овог Закључка.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01/022-75/21		
Предсједник
Датум: 25.05. 2021.године Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
11.
На основу члана 59. и 82 става 2. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19 ) и члана 65. Статута
општине Брод ( „Службени гласик општине Брод“
број 7/17 ), Начелник општине доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за примопредају
ватрогасног возила са надоградњом
1.Именује се Комисија за примопредају ватрогасног возила са надоградњом на основу Уговора о

Страна: 14 Број: 6
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испоруци ватрогасног возила са надоградњом за потребе Територијалне ватрогасне јединице Брод закљученог између Општине Брод ( као купца ) и Лада Ауто
доо Бања Лука ( као продавца ) број 02-404-97/19 од
дана 29.04.2020. године у саставу:
1.Миле Вукман, предсједник, Старјешина
Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице ТВЈ
Брод
2.Славен Пијетловић, члан Старјешина ТВЈ
Дервента
3.Душко Панић,члан, Начелник одјела , командир репресиве ЗОП-а Рафинерија нафте Брод
2. Задатак Комисије је да изврши преузимање
ватрогасног возила са надоградњом,евидентира сва
евентуала одступања и недостатке од техничких спецификација датих у понуди број 2/20 од дана 03.01.2020
године и техничких спецификација утврђених Уговором о испоруци ватрогасног возила са надоградњом
за потребе Територијалне ватрогасне јединице Брод,
број 02-404-97/19 од дана 29.04.2020. године, те сачини записник о преузимању.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „ Службеном гласнику општине
Брод „.
Број: 02/054-7/21
Датум: 20.05.2021. године

Начелник општине
Зоран Видић с.р.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
17.
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, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), тачке 19.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број 86-1/21 од 19.05.2021.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 дана 20.05.2021.године, доноси,
З АКЉУЧАК
о спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручју општине Брод

Датум: 25.05.2021 год.

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на подручју
општине Брод и заштите и спасавања становништва
од 20.05.2021. до 07.06.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 100
лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
50 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у затвореном дијелу угоститељског објекта.
2. Од 20.05.2021. до 07.06.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 24,00
часа:
1) свим врстама угоститељских објеката за
исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. Од 20.05.2021. до 07.06.2021.године ограничава се радно вријеме недјељом од 07,00 до 14,00
часова:
1) трговачким центрима и свим другим продајним објектима на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, изузев бензинских пумпних станица у дијелу продаје горива, других нафтних
деривата и плина и здравствених установа-апотека и
2) градској пијаци.
4. Од 20.05.2021. до 07.06.2021.године, у периоду од 24,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
5. Од 21.05.2021.године дозвољава се организација и извођење музике уживо угоститељским
објектима за смјештај, исхрану и пиће у простору за
услуживање на отвореном (љетна башта, тераса, врт)
као и на отвореном простору уз строго придржавање
мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
6. Од 21.05.2021. до 07.06.2021.године, а изузетно од тачке 1. подтачка 1) овог закључка, дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
7. Дозвољене активности из овог закључка
спроводе се уз пуну одговорност организатора за
строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
8. Задужују се васпитно - образовне установе
(школе), да редовно обавјештавају Општински штаб
за ванредне ситуације о епидемиолошкој ситуацију у
школама, те да уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање наставе у школама и преласку на
одвијање наставе на даљину.

Датум: 25.05.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

9. Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 8. овог закључка може да обухвати школе
са или без подручних одјељења.
10. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада), да се придржавају заштитне мјере физичког
растојања од два метра како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутстава
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
за боравак у затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
11. Изузетно од тачке 10. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама
у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
12. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у
складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на
отвореном простору.
13. Обавезују се тржнице, трговачки центри,
као и остали продајни објекти да одреде једно или
више лица за спровођење епидемиолошких мјера у
заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 10. овог закључка са
посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту
у зависности од површине укупног простора објекта.
14. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ
«Институт за јавно здравство Републике Српске» за
спречавање појаве и ширења вируса корона на радном
мјесту и мјерама и препорукама у зависности од дјелатности која се обавља.
16. Упутство за спречавање појаве и ширења
вируса корона на радном мјесту, као и упутства и препоруке за спречавање појаве и ширења вируса корона
за конкретну дјелатност која се обавља, могу се пре-

Страна: 15 Број: 6

узети са интернет странице ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Рерпублике Српске“.
17. Субјекти који пружају услуге грађанима
дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном
пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
18. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ «Институт за јавно здравство Републике Српске».
19. Органи јединице локалне самоуправе
и остали општински субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити
број лица која истовремено могу да уђу и бораве у
просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у Општинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну
заштиту запосленом и кориснику.
20. Обавезују се грађани да евентуално уочене
неправилности на спровођењу епидемиолошких мјера одмах пријаве на бројеве телефона:
1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913,
3) Тржишни инспектор: Санела Латиновић 066/679-068,
4) Комунални полицајци: Срђан Царић 065/595-245, Небојша Ћерић - 065/476-777, 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.
21. Надзор над спровођењем овог закључка вршиће Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Општинске управе Општине Брод,
у сарадњи са Републичком управом за инспекцијске
послове и Министарством унутрашњих послова.
22. Непоштовање мјера забране и ограничења и
других превентивних мјера из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру
(„Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и
58/19) и Законом о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике Српске“, број
90/17, 42/20 и 98/20).

Страна: 16 Број: 6

Датум: 25.05.2021 год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

23. Овај закључак се сматра достављеним
субјектима који обављају регистровану дјелатност на
подручју општине Брод, објавом на службеној интернет страници и огласној табли Општине Брод и објавом путем ЈП „Радио Брод“.

вољан и плаћа се, те се ради о техничкој грешци приликом објаве Рјешења.
У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву Закључка.

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

Број: 01/013-5/21
Секретар
Датум: 24.05.2021. године Скупштине општине Брод
Дубравка Вуковић с.р.

25. Ступањем на снагу овог закључка престаје
да важи Закључак о спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручју општине Брод, број 02/813-16/21 од 10.05.2021.године, изузев тачке 6. чије важење престаје 21.05.2021.године.
Број: 02/81-3-17/21
Датум: 20.05.2021.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Видић с.р.

ОСТАЛО
5.
На основу члана 138. Пословника о раду
Скупштине општине Брод – пречишћени текст („Службени гласник општине Брод“ број 5/20) након увида у „Службени гласник општине Брод“ број
4/21, секретар Скупштине општине Брод врши исправку грешке у објави Рјешења о именовању члана
Управног одбора Јавне установе предшколства „Бели
анђео“ Брод, представника Савјета родитеља и доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке у објави
1.Врши се исправка грешке у Рјешењу о
именовању члана Управног одбора Јавне установе предшколства „Бели анђео“ Брод, представника
Савјета родитеља објављеном у Службеном гласнику општине Брод, број 4/21, у тачки 2. Рјешења посљедња реченица која гласи: „Рад Управног одбора је
добровољан и не плаћа се.“ брише се.
2.Закључак производи правно дејство од дана
од кога производи правно дејство објава у Службеном
гласнику општине Брод број 4/21 која се исправља.
3.Овај закључак ће бити објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Увидом у „Службени гласник општине Брод“
број 4/21 уочено је да у тачки два Рјешења о именовању
члана Управног одбора Јавне установе предшколства
„Бели анђео“ Брод, представника Савјета родитеља,
да је наведено сљедеће: „Рад управог одбора је добровољан и не плаћа се.“ У складу са Статутом ЈУП
„Бели анђео“ Брод рад Управног одбора није добро-

6.
На основу члана 138. Пословника о раду
Скупштине општине Брод - пречишћени текст (,,Службени гласник општине Брод“ број 5/20) након
увида у ,,Службени гласник општине Брод“ број 5/21,
секретар Скупштине општине Брод врши исправку
грешке у објави Правилника о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине
Брод и доноси сљедећи
ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке у објави
1. Врши се исправка грешке у Правилнику о
измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Брод објављеном у Службеном
гласник општине Брод, број 5/21, у члану 6. у Табеларном прегледу радних мјеста у Одсјеку за послове заштите и спасавања, у табели ,,Служба цивилне
заштите“ под редним бројем 3. назив радног мјеста
,,Виши стручни сарадник Кординатор за противминске активности, логистику и МТС-а цивилне заштите
мијења се стручна спрема ,,ВШС или ВСС (180 ЕСТS
бодова)“.
2. Закључак производи правно дејство од дана
од кога производи правно дејство објава у Службеном
гласнику општине Брод број 5/21 која се исправља.
3. Овај закључак ће бити објављен у ,,Службеном гласнику општине Брод“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Увидом у ,,Службени гласник општине Брод“
број 5/21 уочено је у члану 6. у Табеларном прегледу
радних мјеста у Одсјеку за послове заштите и спасавања, у табели ,,Служба цивилне заштите“ под редним бројем 3. назив радног мјеста ,,Виши стручни
сарадник Кординатор за противминске активности,
логистику и МТС-а цивилне заштите да је извршена грешка у објави стручне спреме. Наведено је под
стручном спремом ВСС 240 ЕСТS бодова, а треба да
стоји, као у изворнику акта, ВСС 180 ЕСТS бодова.
У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву Закључка.
Број: 01/013-6/21		
Датум: 25.05.2021. године

Секретар
Скупштине општине
Дубравка Вуковић с.р.

Датум: 25.05.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Страна: 18 Број: 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Датум: 25.05.2021 год.

Датум: 25.05.2021. год.
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Страна: 19 Број: 6

СА Д РЖ А Ј
Ред. број

Страна

АКТИ СА 5. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
156. Одлука о неусвајању годишњег извјештаја о извршењу буџета општине Брод
за период 01.01.-31.12.2020. године............................................................................................. 1
157. Одлука о општинским административним таксама................................................................... 1
158. Одлука о усвајању Стручног мишљења и урбанистичко техничких услова
за препарцелацију земљишта означеног као к.ч. 3163/1 и к.ч. 3163/2
к.о. Брод, ул. Бродског батаљона, општина Брод...................................................................... 6
159. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике
Српске – сједиште замјеника правобраноица Добој за период од 01.01.2020.
до 31.12.2020. године,општина Брод........................................................................................... 7
160. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду
и друштвене дјелатности.............................................................................................................. 7
161. Рјешење о разрјешењу одборника делегираног да присуствује
закључењу брака............................................................................................................................ 8
162. Рјешење о именовању одборника делегираног да присуствује закључењу брака................... 8
163. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора у Основној школи „Лијешће“
Лијешће, испред јединице локалне самоуправе, због истека мандата..................................... 8
164. Рјешење о именовању члана Школског одбора у Основној школи „Лијешће“
Лијешће, испред јединице локалне самоуправе.......................................................................... 9
165. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора у Основној школи „Свети Сава“
Брод, испред јединице локалне самоуправе, због истека мандата............................................ 9
166. Рјешење о именовању члана Школског одбора у Основној школи „Свети Сава“
Брод, испред јединице локалне самоуправе................................................................................. 9
167. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација
општине Брод“ Брод, због истека мандата................................................................................. 10
168. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ „Туристичка
организација општине Брод“ Брод.............................................................................................. 10
169. Одлука о расписивању Јавног конкурса и утврђивању критерија за избор
и именовање члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка
организација општине Брод“ Брод............................................................................................. 10
170. Рјешење о именовању Комисије за избор члана Управног одбора у Јавној
установи „Туристичка организација општине Брод“ Брод...................................................... 11
171. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Интегралног програма капиталних
инвестиција за период 2020.-2022. година у 2020. години...................................................... 12
172. Закључак о усвајању Извјештаја о проведеним изборима за чланове Савјета
мјесних заједница на подручју општине Брод......................................................................... 12
173. Закључак о прихватању Информације о стању судских предмета са стањем
на дан 01.05.2021. године........................................................................................................... 12

Страна: 20 Број: 6
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Датум: 25.05.2021 год.

174. Закључак о прихватању Информације о стању потраживања буџета са
31.12.2020. године........................................................................................................................ 13
175. Закључак о прихватању Информације о стању у привреди и запослености на
подручју општине Брод у 2020. години..................................................................................... 13
176. Закључак о прихватању Информације о организацији и начину обављања
јавног превоза и такси превоза путника на подручју општине Брод...................................... 13

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
11. Рјешење о именовању Комисије за примопредају ватрогасног возила са
надоградњом.................................................................................................................................. 13

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
17. Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Брод................................................ 14

ОСТАЛО
5. Закључак о исправци грешке у објави............................................................................................ 16
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