
1.

На основу члана 39. став (2) тачка 21) и члана 
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. 
став (1) тачка 21) Статута општине Брод („Службени 
гласник мопштине Брод“, број 7/17), члана 6. став (4) 
и члана 114. Пословника о раду Скупштине општине 
Брод – пречишћени текст – („Службени гласник 
општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод, 
на 1. -  конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 
2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Радног предсједништва 

конститутивне сједнице Скупштине општине 
Брод

1.  У Радно предсједништво конститутивне 
сједнице Скупштине општине Брод изабрани су 
сљедећи одборници:

      1. Мато Кљајић предсједник,
      2. Наташа Плавшић члан,
      3. Радослав Јовановић  члан.

2.  Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења 
и бити ће објављено у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 6. став (4) Пословника о раду 
Скупштинe општине Брод прописано је да 
првом сједницом Скупштине општине до избора 
предсједника предсједава најстарији одборник новог 
сазива, којем у раду помажу два најмлађа одборника 
новог сазива који су чланови радног предсједништва 
из реда политичких странака које имају највећи 
број одборника у Скупштини општине. Ставом (5) 
истог члана прописано је да до избора Предсједника 
скупштине општине предсједавајући прве сједнице 
има сва права и дужности Предсједника скупштине у 
погледу сазивања и предсједавања сједнице.

У складу са напријед наведеним одлучено је 
као у диспозитиву рјешења.

Број:01-111-5/21
Датум: 12.01.2021. године

                                                           Предсједник 
                                                      Скупштине општине Брод
                                                    из претходног сазива

                                                   Милош Станишић с.р.

2.

На основу члана 1.3а Изборног закона БиХ 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број: 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 
18/13, 07/14 и 31/16), члана 41. став (1) тачка 2. Стату-
та општине Брод („Службени гласник општине Брод“, 
број 7/17) и члана 112. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод – пречишћени текст – („Службени глас-
ник општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине 
Брод, на 1. - конститутивној сједници одржаној дана 
12.01. 2021.  године, донијела је

О Д Л У К У 
о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Брод

I
 Констатује се да одборницима Скупштине 

општине Брод, који су изабрани за одборнике на Ло-
калним изборима одржаним 2016. године, престаје 
мандат због истека периода од 4 (четири) године на 
који су изабрани и то како слиједи:

1. Боро Радовановић,
2.  Мирун Јовичић,
3.  Милан Зечевић,
4.  Наташа Челар,
5. Никола Дубов,
6.  Душко Мичић,
7.  Бобан Ђурђевић,
8. Ново Шљивић,
9.  Свјетлана Микач,
10. Ђорђе Максимовић,
11. Драгана Пејчић,
12. Драгица Ивановић,
13. Горан Плавшић,
14. Милан Дакић,

АКТИ СА 1.-КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГОД. 30. БРОЈ 1/21

Датум: 13.01.2021.год.

Цијена: 1.60 КМ
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15. Андријана Бановић,
16. Младенка Керменц,
17. Никола Гаврић,
18. Милош Станишић,
19. Зоран Предојевић,
20. Златко Радовановић,
21. Маја Радовановић,
22. Мато Кљајић,
23. Сенад Машић,
24. Љубица Пелцл,
25. Мирослав Поњевић.

II
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и бити ће објављена у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

Број: 01-022-1/21                                 Предсједник
Датум: 12.01.2021. године       Радног предсједништва                                                                                                                                   
                                                                СО-е Брод

                                                           Мато Кљајић с.р.

3.

На основу члана 39. став (2) тачка 21) и члана 
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. 
став (1) тачка 21) Статута општине Брод („Службени 
гласник општине Брод“, број 7/17), члана 41, 51. и 
114. Пословника о раду Скупштине општине Брод – 
пречишћени текст – („Службени гласник општине 
Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод, на 1. -  
конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 2021.  
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова

Комисије за избор и именовања

1. Разрјешавају се чланови Комисије за избор и 
именовања због истека мандата на који су изабрани:

1. Никола Дубов, предсједник
2. Зоран Предојевић, замјеник предсједника
3. Никола Гаврић, члан
4. Златко Радовановић, члан
5. Наташа Челар, члан

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

Број: 01-111-12/21
Датум: 12.01. 2021. године
                                                   Предсједник
                                      Радног предсједништва СО-е Брод

                                                                                               
                                  Мато Кљајић с.р.

4.

На основу члана 39. став (2) тачка 21) и члана 
51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. 
став (1) тачка 21) Статута општине Брод („Службени 
гласник општине Брод“, број 7/17), члана 41, 51. и 
114. Пословника о раду Скупштине општине Брод 
– пречишћени текст – („Службени гласник општине 
Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод, на 1. - 
конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Комисије

за избор и именовања

1. У Комисију за избор и именовања именују се:
1. Бобан Ђурђевић, предсједник
2. Виктор Јерковић, замјеник предсједника
3. Игор Јеремић, члан
4. Милан Дакић, члан
5. Златко Радовановић, члан.

2. Комисија из претходне тачке именује се 
на временски период трајања мандата Скупштине 
општине.

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

Број: 01-111-7/21
Датум: 12.01. 2021.  године

                                                   Предсједник
                                         Радног предсједништва СО-е Брод
                                                                                                 
                                                Мато Кљајић с.р.

5.

На основу члана 22. став (2) и члана 114. 
Пословника о раду Скупштине општине Брод – 
пречишћени текст – („Службени гласник општине 
Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод на 1. - 
конститутивној сједници одржаној дана 12.01.2021.  
године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за провођење избора

предсједника Скупштине општине, 
потпредсједника Скупштине општине и

замјеника Начелника општине 

1. У Комисију за провођење избора предсједника 
Скупштине општине, потпредсједника Скупштине 
општине и замјеника Начелника општине именују се:
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1. Милан Дакић, предсједник
2. Јосип Блажевић, члан и
3. Маја Радовановић, члан.

2. Комисија за провођење избора даје 
објашњење о начину гласања, одређује вријеме за 
попуњавање гласачког листића, позива одборнике 
да предају гласачке листиће и утврђује резултате 
гласања за избор предсједника Скупштине општине, 
потпредсједника Скупштине општине и замјеника 
Начелника општине.

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

Број:01-111-25/21
Датум:12.01.2021. године
                                                    Предсједник
                                         Радног предсједништва СО-е Брод
                                                                                                 
                                                 Мато Кљајић с.р.

6.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 27. став (1) 
тачка 2. Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 96/05 и  98/13), 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 1. - конститутивној 
сједници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела 
је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку функције предсједника

Скупштине општине Брод

1.  Милошу Станишићу престаје функција 
предсједника Скупштине општине Брод, због истека 
мандата на који је биран.

2.  По престанку функције Милош Станишић 
остварује права из радног односа по основу Закона о 
раду, Закона о локалној самоуправи и Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе.

3.  Рјешење о правима из радног односа по 
основу из претходне тачке донијети ће надлежни 
орган.

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

О б р а з л о ж е њ е

На 25. редовној сједници Скупштине општине 
Брод која је одржана дана 28.02.2019. године Милош 
Станишић изабаран је за предсједника Скупштине 
општине на мандатни период трајања мандата 
Скупштине општине.

Чланом 27. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе прописано је да 
функционеру јединице локалне самоуправе функција 
престаје, између осталог, и истеком мандата на који 
је биран.

У складу са чланом 37. Закона о локалној 
самоуправи предсједник Скупштине је функционер 
јединице локалне самоуправе.

Након одржаних избора, потврђених резултата 
избора и мандата одборника, односно истеком 
мандатног периода Скупштине општине, досадашњем 
предсједнику Скупштине општине престаје функција 
због истека мандата.

Члановима 28. и 30. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе прописана 
су права функционера након престанка функције.

На основу свега напријед наведеног и обзиром 
на постојање правног основа, Скупштина општине 
Брод на 1. конститутивној сједници доноси рјешење 
као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Ово рјешење је 
коначно у управном поступку и против истог није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни 
спор тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 
дана од дана пријема.

Број: 01-111-3/21                                 Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године    Радног предсједништва                                                                                                                                   
                                                                СО Брод 

                                                          Мато Кљајић  с.р.     
                                                                                                                                        
7.

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 4, члана 5. став  (1) 
и 9. Закона о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 96/05 и  98/13),члана 39. и  члана 41. став (1) 
тачка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника

Скупштине општине Брод

1.  Александар Крушкоњић, бира се за предсјед-
ника Скупштине општине Брод, на вријеме трајања 
мандата Скупштине општине.
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2.  Именовани из тачке 1. овог рјешења је, у 
складу са Законом, функционер општине, а дужност 
обавља са статусом запосленог лица на основу рје-
шења о радном односу на мандатни период, које ће 
донијети Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине.

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о локал-
ној самоуправи прописано је да Скупштина општине 
бира и разрјешава предсједника скупштине општи-
не, потпредсједника скупштине општине, замјеника 
начелника општине, секретара скупштине општине, 
начелнике одјељења или службе и чланове сталних и 
повремених радних тијела скупштине.              Чла-
ном 4. Закона о статусу функционера јединица локал-
не самоуправе прописано је да се избор функционера 
врши у складу са изборним прописима, прописима 
који уређују систем локалне самоуправе, статутом 
јединице локалне самоуправе и пословником о раду 
скупштине јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. Статута општине Брод прописа-
но је да се предсједник скупштине бира на 1. кон-
ститутивној сједници, из реда одборника, на врије-
ме трајања мандата Скупштине, већином гласова од 
укупног броја одборника, тајним гласањем.  
У складу са чланом 9. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе, а у вези са чланом 2. 
истог Закона, прописано је да функционер своју дуж-
ност обавља са статусом запосленог лица по основу 
рјешења о раду на мандатни период утврђен избор-
ним прописима. Рјешење о радном односу предсјед-
нику Скупштине општине донијеће Комисија за избор 
и именовање Скупштине општине након избора од 
стране Скупштине општине, што је регулисано чла-
ном 5. став 1. Закона о статусу функционера јединице 
локалне самоуправе.

На основу Записника и јавно објављеног из-
вјештаја Комисије за провођење избора предсједника 
Скупштине општине, потпредсједника Скупштине 
општине и замјеника Начелника општине о утврђи-
вању резултата тајног гласања, a у складу са чланом 
24. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Брод, донесено је рјешење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Ово рјешење је коначно 
у управном поступку и против истог није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор тужбом 
код Окружног суда у Добоју у року од 30 дана од дана 
пријема.

Број: 01-111-6/21                                Предсједник
Датум: 12.01. 2021.  године     Радног предсједништва                                                                                                                                   
                                                              СО-е Брод   

       
                 Мато Кљајић  с.р.   

                                                                                               
                  

8.

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 27. став (1) тач-
ка 2. Закона о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 96/05 и  98/13), члана 41. тачка 21. Статута 
општине Брод („Службени гласник општине Брод“, 
број 7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод – пречишћени текст - („Службени глас-
ник општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине 
Брод на 1. - конститутивној сједници одржаној дана 
12.01.2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку функције потпредсједника

Скупштине општине Брод

1.  Младенки Керменц престаје функција пот-
предсједника Скупштине општине, због истека ман-
дата на који је бирана.

2.  По престанку функције Младенка Керменц 
не остварује права из радног односа по основу Зако-
на о раду, Закона о локалној самоуправи и Закона о 
статусу функционера јединица локалне самоуправе, 
јер је функцију потпредсједника Скупштине општине 
обављала волонтерски.

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

О б р а з л о ж е њ е

На 26. редовној сједници Скупштине општине 
Брод која је одржана дана 29.03.2019. године Младен-
ка Керменц изабрана је за потпредсједника Скупшти-
не општине на мандатни период трајања мандата 
Скупштине општине.

Чланом 27. Закона о статусу функционера једи-
ница локалне самоуправе прописано је да функцио-
неру јединице локалне самоуправе функција престаје, 
између осталог, и истеком мандата на који је биран.

У складу са чланом 37. Закона о локалној са-
моуправи потпредсједник Скупштине је функционер 
јединице локалне самоуправе.

Након одржаних избора, потврђених резултата 
избора и мандата одборника, односно истеком ман-
датног периода Скупштине општине, досадашњем 
потпредсједнику Скупштине општине престаје функ-
ција због истека мандата.

У складу са чланом 3. став (2) Одлуке о ста-
тусу, платама и другим правима функционера општи-
не Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 
2/18 и 4/19) именована је функцију потпредсједника 
Скупштине општине обављала волонтерски, па на ос-
нову тога не остварује права по престанку функције 
у складу са Законом о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе.

На основу свега напријед наведеног и обзиром 
на постојање правног основа, Скупштина општине 
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Брод на 1. конститутивној сједници доноси рјешење 
као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Ово рјешење је ко-
начно у управном поступку и против истог није до-
звољена жалба, али се може покренути управни спор 
тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 дана 
од дана пријема.

Број: 01-111-8/21                             Предсједник
Датум: 12.01.2021. године   Скупштине општине Брод     

                                                    Александар Крушкоњић  с.р.

9.

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 4, члана 5. 
став  (2) и 9. Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 96/05 и  98/13), члана 39. и  41. став 
(1) тачка 21. Статута општине Брод („Службени глас-
ник општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Послов-
ника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору потпредсједника
Скупштине општине Брод

1.  Виктор Јерковић, бира се за потпредсједника 
Скупштине општине Брод, на вријеме трајања манда-
та Скупштине општине.

2.  Права и обавезе из радног односа потпред-
сједника Скупштине општине регулисаће се рје-
шењем које доноси предсједник Скупштине општине 
у складу са Законом о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе, уколико своју дужност обавља са 
статусом запосленог лица, у противном, уколико дуж-
ност потпредсједника Скупштине општине обавља 
волонтерски остварује накнаду у складу са Одлуком 
Скупштине општине.

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о локал-
ној самоуправи прописано је да Скупштина општине 
бира и разрјешава предсједника скупштине општи-
не, потпредсједника скупштине општине, замјеника 
начелника општине, секретара скупштине општине, 
начелнике одјељења или службе и чланове сталних и 
повремених радних тијела скупштине.              

Чланом 4. Закона о статусу функционера једи-
ница локалне самоуправе прописано је да се избор 
функционера врши у складу са изборним прописима, 

прописима који уређују систем локалне самоуправе, 
статутом јединице локалне самоуправе и пословни-
ком о раду скупштине јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. Статута општине Брод прописано 
је да се потпредсједник скупштине бира на 1. кон-
ститутивној сједници, из реда одборника, на врије-
ме трајања мандата Скупштине, већином гласова од 
укупног броја одборника, тајним гласањем.

У складу са чланом 9. став (1) Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе, а у вези 
са чланом 2. истог Закона, прописано је да функци-
онер своју дужност обавља са статусом запосленог 
лица по основу рјешења о раду на мандатни период 
утврђен изборним прописима. Став (2) истог члана 
прописује да, изузетно од става (1) предметног члана, 
потпредсједник Скупштине општине, уколико је то 
Статутом предвиђено, може обављати своју функцију 
и волонтерски, а што је предвиђено чланом 39. став 
(2) Статута општине Брод.

Чланом 19. став (3) и (4) Одлуке о статусу, пла-
тама и другим правима функционера општине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“, број: 2/18 и 4/19) 
прописана је висина накнаде коју потпредсједник 
Скупштине општине прима уколико своју дужност 
обавља волонтерски.

На основу Записника и јавно објављеног из-
вјештаја Комисије за провођење избора предсједника 
Скупштине општине, потпредсједника Скупштине 
општине и замјеника Начелника општине о утврђи-
вању резултата тајног гласања, a у складу са чланом 
24. став 3. Пословника о раду Скупштине општине 
Брод, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Ово рјешење је ко-
начно у управном поступку и против истог није до-
звољена жалба, али се може покренути управни спор 
тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 дана 
од дана пријема.

Број: 01-111-9/21                              Предсједник
Датум: 12.01. 2021.  године   Скупштине општине Брод     

                Александар Крушкоњић  с.р. 

10.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), 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 1. - конститутивној 
сједници одржаној дана 12.01.2021.  године донијела 
је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Комисије за примопредају дужности

између функционера Скупштине општине
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1.  Разрјешавају се дужности чланови Комисије 
за примопредају дужности између функционера 
Скупштине општине, због истека мандата: 

1) Милан Зечевић, предсједник
Никола Гаврић, замјеник предсједника,
2) Бобан Ђурђевић, члан
Зоран Предојевић, замјеник члана
3) Драгана Пејчић, члан и
Маја Радовановић, замјеник члана.

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

Број: 01-111-18/21                            Предсједник
Датум:12.01. 2021.  године   Скупштине општине Брод
                                                                                          
                                                  Александар Крушкоњић с.р.

11.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. и члана 
48. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 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 1. - 
конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 2021. 
године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за примопредају дужности

између функционера Скупштине општине

1. У Комисију за примопредају дужности измђу 
функционера Скупштине општине именују се:

1) Бобан Ђурђевић, предсједник,
2) Милан Дакић, замјеник предсједника,
3) Маја Радовановић, члан,
4) Златко Радовановић, замјеник члана,
5) Радослав Јовановић, члан,
6) Свјетлана Микач, замјеник члана.

2. Задатак Комисије је примопредаја дужности 
која подразумијева :

 - извјештај о обављању послова из дјелокруга 
Скупштине општине, финансијски извјештај и 
извјештај о преузетим а неизмиреним и неизвршеним 
обавезама,  предају затечених службених аката и 
предају службених печата.

3.  Примопредаја се врши у року од 8 (осам) 
дана од дана ступања на снагу рјешења о избору.

4.  Комисија о свом раду сачињава записник 
који садржи:

Мјесто, датум и правни основ за примопредају, 
лично име и презиме и функцију лица које предаје 
дужност и лица које прима дужност, број и датум 
рјешења о именовању Комисије, попис и опште 

податке о службеним актима који су предмет 
примопредаје, по годинама, врсти и стању аката, број 
службених печата који су предмет примопредаје, 
напомене у вези са предметом примопредаје, потписе 
чланова комисије и свих овлаштених присутних лица.

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

Број: 01-111-15/21                            Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                         
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

12.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 27. став (1) тачка 
2. Закона о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 96/05 и  98/13), члана 41. став (1) тачка 21. и 
члана 67. став (1) 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 1. - 
конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 2021.  
године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку функције замјеника

 Начелника општине Брод

1.  Горану Гарачићу престаје функција замјеника 
Начелника општине Брод, због истека мандата на који 
је биран.

2. По престанку функције Горан Гарачић 
остварује права из радног односа по основу Закона о 
раду, Закона о локалној самоуправи и Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе.

3. Рјешење о правима из радног односа по 
основу из претходне тачке донијети ће надлежни орган.

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

О б р а з л о ж е њ е
 
На 9. редовној сједници одржаној дана 

27.07.2017. године Горан Гарачић је изабран за 
замјеника Начелника општине Брод на мандатни 
период трајања мандата Скупштине општине.

Чланом 27. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе прописано је да 
функционеру јединице локалне самоуправе функција 
престаје, између осталог, и истеком мандата на који је 
биран.
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У складу са чланом 37. Закона о локалној 
самоуправи замјеник Начелника општине је 
функционер јединице локалне самоуправе.

Након одржаних избора, потврђених резултата 
избора и мандата одборника, односно истеком 
мандатног периода Скупштине општине, замјенику 
Начелника општине престаје функција због истека 
мандата.

Члановима 28. и 30. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе прописана 
су права функционера након престанка функције.

На основу свега напријед наведеног и обзиром 
на постојање правног основа, Скупштина општине 
Брод на 1. конститутивној сједници доноси рјешење 
као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Ово рјешење је 
коначно у управном поступку и против истог није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни 
спор тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 
дана од дана пријема.

Број: 01-111-4/21                             Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод  

                                            Александар Крушкоњић с.р.

13.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. 
став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 41. 
став (1) тачка 21. и члана 45. 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 1.- 
конститутивној сједници одржаној дана 12.01.2021.  
године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу секретара 

Скупштине општине Брод

1. Дубравка Вуковић, разрјешава се дужности 
секретара Скупштине општине Брод са даном 
12.01.2021. године, због истека мандата на који је 
именована.

2. Након разрјешења са дужности секретара 
именована из тачке 1. овог рјешења има право да буде 
распоређена на друго одговарајуће радно мјесто у 
Општинској управи општине Брод за које испуњава 
посебне услове.

3. Рјешење о распоређивању на друго 
одговарајуће радно мјесто донијети ће Начелник 
општине.

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Брод  је, рјешењем број: 
01-111-12/17 од дана 27.02.2017. године, именовала 
Дубравку Вуковић за секретара Скупштине општине 
Брод на мандатни период Скупштине општине.

У складу са чланом 52. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе мандат секретара 
скупштине траје до краја мандата скупштине која га 
је изабрала.

Након одржаних Локалних избора 2020. године, 
потврђених резултата избора и мандата одборника на 
1. - конститутивној сједници Скупштине општине 
Брод, истекао је и мандат секретара Скупштине 
општине Брод.

Секретар Скупштине општине је службеник 
Општинске управе. Дубравка Вуковић је прије 
именовања на дужност секретара Скупштине општине 
имала статус запосленог, односно статус службеника, 
у Општинској управи. У складу са наведеним, а на 
основу члана 57. став (1) Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе, именована има право по истеку мандата 
да буде распоређена на друго одговарајуће радно 
мјесто у Општинској управи општине Брод за које 
испуњава посебне услове, о чему рјешење доноси 
Начелник општине.

На основу свега напријед наведеног и обзиром 
на постојање правног основа, Скупштина општине 
Брод на 1. - конститутивној 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.

Број: 01-111- 13/21                           Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                             
                                       Александар Крушкоњић с.р.

14.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 52. 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. и члана 55. став (5) 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 1. - конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 
2021. године донијела је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности

секретара Скупштине општине Брод

1. Дубравка Вуковић, именује се за вршиоца 
дужности секретара Скупштине општине Брод са 
даном 13.01. 2021. године, до завршетка поступка 
јавне конкуренције, односно именовања секретара 
Скупштине општине Брод, а најдуже за период од 90 
дана.

2.  Вршилац дужности секретара Скупштине 
општине има сва права и обавезе секретара у 
складу са Законом о локалној самоуправи, Законом 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе, 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Дубравка Вуковић је разрјешена дужности 
секретара Скупштине општине Брод због истека 
мандата Скупштине општине која ју је именовала. 
Мјесто секретара Скупштине општине је упражњено 
до окончања процедуре јавне конкуренције, односно  
именовања секретара Скупштине опптине.

 У складу са наведеним, те на основу члана 52. 
став (4) и (5) Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе, а у вези са 
чланом 55. став (5) Статута општине Брод потребно је 
именовати вршиоца дужности секретара Скупштине 
општине.

 На основу свега напријед наведеног и 
обзиром на постојање правног основа, Скупштина 
општине Брод на 1. конститутивној 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.

Број: 01-111-14/21                            Предсједник
Датум: 12. 01. 2021. године  Скупштине општине Брод

                Александар  Крушкоњић  с.р.

15.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. и члана 
86. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 41. став (1) тачка 21. и члана 56. став (4) 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 1.- конститутивној сједници 
одржаној дана 12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу одговорног уредника

„Службеног гласника општине Брод“

1. Дубравка Вуковић, разрјешава се дужности 
одговорног уредника „Службеног гласника општине 
Брод“ са даном 12.01. 2021. године, због истека 
мандата на који је именована.

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Брод  је, рјешењем 
број: 01-111-16/17 од дана 27.02.2017. године, 
именовала Дубравку Вуковић за одговорног уредника 
„Службеног гласника општине Брод“.

У складу са чланом 86. став (3) Закона о 
локалној самоуправи секретар скупштине општине 
је одговорни уредник „Службеног гласника јединице 
локалне самоуправе“.

Након одржаних Локалних избора 2020. године, 
потврђених резултата избора и мандата одборника на 
1. - конститутивној сједници Скупштине општине 
Брод, истекао је и мандат секретара Скупштине 
општине Брод, те је у складу са наведеним потребно и 
разрјешити секретара дужности одговорног уредника 
„Службеног гласника општине Брод“.

 
На основу свега напријед наведеног и обзиром 

на постојање правног основа, Скупштина општине 
Брод на 1. - конститутивној 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.

Број: 01-111-26/21                           Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године  Скупштине општине Брод
                                                                                                
                                                    Александар Крушкоњић с.р.

16.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. и члана 
86. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 41. став (1) тачка 21. и члана 56. став (4) 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 1. - конститутивној сједници 
одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности

одговорног уредника 
„Службеног гласнка општине Брод“
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1. Дубравка Вуковић, именује се за вршиоца 
дужности одговорног уредника „Службеног гласника 
општине Брод“ са даном 13.01. 2021. године, до 
завршетка поступка јавне конкуренције, односно 
именовања секретара Скупштине општине Брод, а 
најдуже за период од 90 дана.

2.  Вршилац дужности секретара Скупштине 
општине има сва права и обавезе секретара у 
складу са Законом о локалној самоуправи, Законом 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе, 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“.

О б р а з л о ж е њ е

Дубравка Вуковић је разрјешена дужности 
секретара Скупштине општине Брод због истека 
мандата Скупштине општине која ју је именовала. 

Секретар Скупштине општине у складу са 
чланом 86. став (3) Закона о локалној самоуправи 
је и одговорни уредник „Службеног гласника 
општине Брод“, па се сходно наведеном разрјешена 
и са те дужности. Мјесто секретара Скупштине 
општине је упражњено до окончања процедуре 
јавне конкуренције, односно  именовања секретара 
Скупштине опптине, а најдуже за период од 90 дана, 
те је у складу са наведеним потребно именовати и 
вршиоца дужности одговорног уредника „Службеног 
гласника општине Брод“.

На основу свега напријед наведеног и обзиром 
на постојање правног основа, Скупштина општине 
Брод на 1. конститутивној 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.

Број: 01-111-27/21                           Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                            
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

17.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. став (2), члана 
51. и 67. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 6. 
став (2), а у вези члана 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), 
члана 41. став (1) тачка 2. и члана 55. 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 1. - конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 
2021. године донијела је

О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса 

за избор и именовање
секретара Скупштине општине Брод

и утврђивање критерија

I
 Скупштина општине Брод расписује Јавни 

конкурс за избор и именовање секретара Скупштине 
општине Брод на вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Брод.

II
 Јавни конкурс биће објављен у «Службеном 

гласнику Републике Српске» и у Дневном листу «Глас 
Српске».

III
 Рок за подношење пријава на Јавни конкурс 

за кандидатe из члана I ове Одлуке je 15 дана од дана 
посљедњег објављивања у једном од гласила из тачке 
II овe Одлуке.

IV
 Општи и посебни услови и критерији за 

избор и именовање секретара Скупштине општине 
Брод прописани су Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе, Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске и Статутом 
општине Брод.

V
 Кандидати за радно мјесто секретара 

Скупштине општине морају испуњавати опште и 
посебне услове утврђене Законом, Статутом и овом 
Одлуком и то:

Општи услови:
- да су држављани Републике Српске/Босне и 

Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из органа управе на 

било којем нивоу власти у PC / БиХ, на основу 
дисциплинске мјере у периоду од три године прије 
дана објављивања конкурса,

- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава 
БиХ,

- да се против њих не води кривични поступак,
- да нису осуђивани за кривично дјело или 

безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за 
кривично дjело које га чини неподобним за обављање 
послова у Општинској управи,

- да има општу здравствену способност.

Посебни услови:
- да има завршен четворогодишњи студиј 

са звањем дипломирани правник или први циклус 
студија - дипломирани правник са најмање 240 ЕЦТС 
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бодова или еквивалент,
- да има најмање 3 године радног искуства у 

траженом степену образовања,
- да има положен стручни испит за рад у 

Општинској управи.

VI
Кандидати не могу обављати дужности, 

активности или бити на положају који их доводи 
до сукоба интереса у складу са Законом о локалној 
самоуправи, Законом о спречавању сукоба интереса 
у органима власти Републике Српске («Службени 
гласник Републике Српске», број 73/08 и 52/14), Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске («Службени гласник Републике 
Српске», број 41/03).

VII
Секретара Скупштине општине, на основу 

спроведеног јавног конкурса, a на приједлог Комисије 
за избор, именује Скупштина општине.

Секретар Скупштине општине именује се на 
вријеме трјања мандата Скупштине општине.

VIII
 Комисија за избор састоји се од предсједника 

и четири члана од којих су два члана службеници 
општинске управе, два члана су одборници и један 
члан са Листе стручњака.

Комисију из предходног става именује 
Скупштина општине.

IX
 Кандидати ће уз пријаву на конкурс 

достављати потребне документе који ће бити одређени 
у Јавном конкурсу.

Сви остали услови који нису утврђени овом 
Одлуком утврдиће се Јавним конкурсом.

X
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.

Број: 01-022-2/21                              Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                     

                                        Александар Крушкоњић с.р.

18.

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 (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 41. став (1) тачка 21. и 
члана 75. 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 1. - конститутивној 
сједници одржаној дана 12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу начелника

Одјељења за општу управу

1.  Недељко Рушкић разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за општу управу са даном 12.01. 
2021. године, због истека мандата.

2.  Након разрјешења са дужности начелника 
одјељења именовани из тачке 1. овог рјешења има 
право да буде распоређен на друго одговарајуће радно 
мјесто у Општинској управи општине Брод за које 
испуњава посебне услове.

3.  Рјешење о распоређивању на друго 
одговарајуће радно мјесто донијети ће  Начелник 
општине.

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Брод  је, рјешењем број: 
01-111-14/17 од дана 27.02.2017. године, именовала 
Недељка Рушкића за начелника Одјељења за општу 
управу у Општинској управи општине Брод на 
мандатни период Скупштине општине.

У складу са чланом 55. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе мандат начелника одјељења траје 
до краја мандата сазива скупштине која га је изабрала.

Након одржаних Локалних избора 2020. године, 
потврђених резултата избора и мандата одборника 
на 1. конститутивној сједници Скупштине општине 
Брод, истекао је и мандат начелника одјељења.

Начелник одјељења је службеник Општинске 
управе. Недељко Рушкић је прије именовања на 
дужност начелника одјељења имао статус запосленог, 
односно статус службеника, у Општинској управи. 
У складу са наведеним, а на основу члана 57. став 
(1) Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, именовани 
има право по истеку мандата да буде распоређен на 
друго одговарајуће радно мјесто у Општинској управи 
општине Брод за које испуњава посебне услове, о 
чему рјешење доноси Начелник општине.

На основу свега напријед наведеног и обзиром 
на постојање правног основа, Скупштина општине 
Брод на 1. конститутивној 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.

Број: 01-111-24/21                            Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.
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19.

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 (1) и члана 
57. став (3) Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 41. 
став (1) тачка 21. и члана 75. 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 1. - конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 
2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу начелника

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

1. Слободан Пејчић разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности са даном 12.01.2021. године, због истека 
мандата.

2.  Именованом из тачке 1. овог рјешења 
престаје радни однос у Општинској управи општине 
Брод даном разрјешења, а права по основу радног 
односа након разрјешења због истека мандата, 
остварује у складу са Законом, на основу рјешења 
надлежног органа.

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Брод  је, рјешењем број: 
01-111-18/17 од дана 27.02.2017. године, именовала 
Слободана Пејчића за начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности у Општинској 
управи општине Брод на мандатни период Скупштине 
општине.

У складу са чланом 55. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе мандат начелника одјељења траје 
до краја мандата сазива скупштине која га је изабрала.

Након одржаних Локалних избора 2020. године, 
потврђених резултата избора и мандата одборника 
на 1. конститутивној сједници Скупштине општине 
Брод, истекао је и мандат начелника одјељења.

Слободану Пејчићу разрјешењем дужности 
начелника одјељења престаје радни однос у 
Општинској управи општине Брод у складу са чланом 
57. став (3) Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе. 

На основу свега напријед наведеног и обзиром 
на постојање правног основа, Скупштина општине 
Брод на 1. конститутивној 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.

Број: 01-111-1/21                              Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод

                                                     Александар Крушкоњић с.р.                                        

20.

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 (1) и члана 
57. став (3) Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 41. 
став (1) тачка 21. и члана 75. 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 1. - конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 
2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности начелника

Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију

1.  Горан Максић разрјешава се вршиоца 
дужности начелника Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију са даном 
12.01. 2021. године, због истека мандата.

2. Именованом из тачке 1. овог рјешења 
престаје радни однос у Општинској управи општине 
Брод даном разрјешења, а права по основу радног 
односа након разрјешења због истека мандата, 
остварује у складу са Законом, на основу рјешења 
надлежног органа.

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Брод  је, рјешењем број: 
01-111-4/20 од дана 30.01.2020. године, именовала 
Горана Максића за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове и екологију у Општинској управи општине 
Брод.

У складу са чланом 55. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе мандат начелника одјељења траје 
до краја мандата сазива скупштине која га је изабрала.

Након одржаних Локалних избора 2020. године, 
потврђених резултата избора и мандата одборника 
на 1. конститутивној сједници Скупштине општине 
Брод, истекао је и мандат  начелника одјељења.

 Горану Максићу разрјешењем вршиоца 
дужности начелника одјељења престаје радни однос у 
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Општинској управи општине Брод у складу са чланом 
57. став (3) Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе. 

На основу свега напријед наведеног и обзиром 
на постојање правног основа, Скупштина општине 
Брод на 1. конститутивној 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.

Број: 01-111-20/21                            Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                             
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

21.

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 (1) Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 41. 
став (1) тачка 21. и члана 75. 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 1. - 
конститутивној сједници одржаној дана 12.01.2021. 
године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу начелника
Одјељења за финансије

1.  Дејан Чечавац разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за финансије са даном 12.01. 
2021. године, због истека мандата.

2.  Након разрјешења са дужности начелника 
одјељења именовани из тачке 1. овог рјешења има 
право да буде распоређен на друго одговарајуће радно 
мјесто у Општинској управи општине Брод за које 
испуњава посебне услове.

3.  Рјешење о распоређивању на друго 
одговарајуће радно мјесто донијети ће  Начелник 
општине.

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Брод  је, рјешењем број: 
01-111-17/17 од дана 27.02.2017. године, именовала 
Дејана Чечавца за начелника Одјељења за финансије 
у Општинској управи општине Брод на мандатни 
период Скупштине општине.

У складу са чланом 55. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе мандат начелника одјељења траје 
до краја мандата сазива скупштине која га је изабрала.

Након одржаних Локалних избора 2020. године, 
потврђених резултата избора и мандата одборника 
на 1. конститутивној сједници Скупштине општине 
Брод, истекао је и мандат начелника одјељења.

Начелник одјељења је службеник Општинске 
управе. Дејан Чечавац је прије именовања на дужност 
начелника одјељења имало статус запосленог, 
односно статус службеника, у Општинској управи. 
У складу са наведеним, а на основу члана 57. став 
(1) Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, именовани 
има право по истеку мандата да буде распоређен на 
друго одговарајуће радно мјесто у Општинској управи 
општине Брод за које испуњава посебне услове, о 
чему рјешење доноси Начелник општине.

На основу свега напријед наведеног и обзиром 
на постојање правног основа, Скупштина општине 
Брод на 1. конститутивној 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.

Број: 01-111-21/21                            Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод

                                                Александар Крушкоњић  с.р.  

22.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став (1) и 
члана 57. став (3) Закона о службеницима и намјеш-
теницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 
члана 41. став (1) тачка 21. и члана 75. Статута општи-
не Брод („Службени гласник општине Брод“, број 
7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод – пречишћени текст - („Службени глас-
ник општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине 
Брод на 1. - конститутивној сједници одржаној дана 
12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности начелника

Одјељења за инспекцијске послове 
и послове комуналне полиције

1.  Милан Гојковић разрјешава се вршиоца дуж-
ности начелника Одјељења за инспекцијске послове и 
послове комуналне полиције са даном 12.01.2021. го-
дине, због истека мандата.

2.  Именованом из тачке 1. овог рјешења пре-
стаје радни однос у Општинској управи општине Брод 
даном разрјешења, а права по основу радног односа на-
кон разрјешења због истека мандата, оствaрује у скла-
ду са Законом, на основу рјешења надлежног органа.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 
и биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Брод  је, рјешењем број: 
01-111-31/19 од дана 13.11.2019. године, именовала 
Милана Гојковића за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за инспекцијске послове и послове кому-
налне полиције у Општинској управи општине Брод.

У складу са чланом 55. став (1) Закона о служ-
беницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе мандат начелника одјељења траје 
до краја мандата сазива скупштине која га је изабрала.

Након одржаних Локалних избора 2020. годи-
не, потврђених резултата избора и мандата одборника 
на 1. конститутивној сједници Скупштине општине 
Брод, истекао је и мандат начелника одјељења.

Милану Гојковићу разрјешењем вршиоца дуж-
ности начелника одјељења престаје радни однос у 
Општинској управи општине Брод у складу са чланом 
57. став (3) Закона о службеницима и намјештеници-
ма у органима јединице локалне самоуправе. 

На основу свега напријед наведеног и обзиром 
на постојање правног основа, Скупштина општине 
Брод на 1. конститутивној сједници доноси рјешење 
као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог рје-
шења може се изјавити жалба Одбору за жалбе 
општине Брод у року од 15 дана од дана пријема.

Број: 01-111-22/21                             Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                            
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

23.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 
(4) и (5) Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 4. 
Закона о министарским, владиним и другим имено-
вањима („Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 41. став (1) тачка 21. Статута општине 
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) 
и члана 114. Пословника о раду Скупштине општи-
не Брод – пречишћени текст - („Службени гласник 
општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод 
на 1. -конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 
2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности начелника

Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

1.  Војислав Милосављевић, именује се за вр-
шиоца дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију са 
даном 13.01. 2021. године, до окончања поступка за 
избор начелника одјељења по јавном конкурсу, а нај-
дуже 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 општи-
не Брод и Пословником о раду Скупштине општине 
Брод.

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

О б р а з л о ж е њ е

Начелник Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију, односно вр-
шилац дужности начелника одјељења, Горан Максић,  
разрјешен је дужности, због истека мандата сазива 
скупштине општине. 

У складу са чланом 55. став (4) Закона о служ-
беницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе прописано је да након престан-
ка 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 1. конститутивној 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.

Број: 01-111-23/21                           Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод

                                   Александар Крушкоњић с.р.         

24.

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 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
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 1. -конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 
2021.  године донијела је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности начелника

Одјељења за финансије

1.  Мирослав Вуковић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије са даном 
13.01. 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“.

О б р а з л о ж е њ е

Начелнику Одјељења за финансије Дејану 
Чечавцу 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 1. конститутивној 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.

Број: 01-111-19/21                             Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                       
                                                   Александар Крушкоњић  с.р.

25.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 
Комисије за прописе

1.  Разрјешавају се дужности чланови Комисије 
за прописе, због истека мандата на који су бирани и 
то: 

1) Милош Станишић, предсједник,
2) Мирела Видић, замјеник предсједника,
3) Данијела Ђукић, члан,
4) Младенка Керменц, члан и
5) Мато Кљајић, члан.

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

Број: 01-111-45/21                            Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод

   Александар Крушкоњић с.р.
                                                                                               

26.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Комисије за заштиту људских права и представке

1.  Разрјешавају се дужности чланови Комисије 
за заштиту људксих права и представке, због истека 
мандата на који су бирани и то: 

1) Андријана Бановић, предсједник
2) Драган Бардак, замјеник предсједника
3) Маја Радовановић, члан
4) Никола Гаврић, члан и
5) Рифат Земанић, члан

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

Број: 01-111-58/21                            Предсједник
Датум:12.01. 2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                      
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

27.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИКДатум: 13.01.2021. год. Страна: 15 Број: 1

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01.2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Комисије за вјерска питања

1. Разрјешавају се дужности чланови Комисије 
за вјерска питања, због истека мандата на који су би-
рани и то: 

1) Драгица Ивановић, предсједник
2) Сенад Машић, замјеник предсједника
3) Никола Гаврић, члан

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

Број: 01-111-59/21                            Предсједник
Датум: 12.01.2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                  Александар Крушкоњић с.р.

28.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Комисије за питања младих, спорт и културу

1.  Разрјешавају се дужности чланови Комисије 
за питања младих, спорт и културу, због истека манда-
та на који су бирани и то: 

1) Зоран Предојевић, предсједник
2) Горан Василић, замјеник предсједника
3) Мато Кљајић, члан
4) Велибор Винчић, члан и
5) Драгана Пејчић, члан

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

Број: 01-111-54/21                            Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

29.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 
Комисије за екологију

1.  Разрјешавају се дужности чланови Комисије 
за екологију, због истека мандата на који су бирани и 
то: 

1) Милан Зечевић, предсједник
2) Маја Радовановић, замјеник предсједника
3) Младенка Керменц, члан
4) Никола Ђурић, члан и
5) Небојша Ћерић, члан

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

Број: 01-111-55/21                            Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод

                                                                                              
                                 Александар Крушкоњић с.р.

30.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Комисије за популациону политику

1.  Разрјешавају се дужности чланови Комисије 
за популациону политику, због истека мандата на који 
су бирани и то: 

1) Никола Дубов, предсједник
2) Наташа Челар, члан
3) Наташа Костадиновић, члан и
4) Сања Жарић, члан

2.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 
и биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Брод“.
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Број: 01-111-53/21                                Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

31.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Одбора за буџет и финансије

1. Разрјешавају се дужности чланови Одбора 
за буџет и финансије, због истека мандата на који су 
бирани и то: 

1) Боро Радовановић, предсједник
2) Зоран Предојевић, замјеник предсједника
3) Бранкица Вудраг, члан

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

Број: 01-111-46/21                            Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

32.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01.2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Одбора за мјесне заједнице, регионалну
и међународну сарадњу

1.  Разрјешавају се дужности чланови Одбора за 
мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу, 
због истека мандата на који су бирани и то: 

1) Андријана Бановић, предсједник
2) Љубица Пелцл, замјеник предсједника
3) Мирун Јовичић, члан

4) Бранка Секулић, члан и
5) Горан Вукојевић, члан

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

Број: 01-111-56/21                             Предсједник
Датум: 12.01.2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

33.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Одбора за равноправност полова

1.  Разрјешавају се дужности чланови Одбора за 
равноправност полова, због истека мандата на који су 
бирани и то: 

1) Наташа Челар, предсједник
2) Младенка Керменц, замјеник предсједника
3) Сандра Броћило, члан

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

Број: 01-111-52/21                            Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

34.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01.2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Одбора за пензионерско-инвалидску заштиту



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИКДатум: 13.01.2021. год. Страна: 17 Број: 1

1.  Разрјешавају се дужности чланови Одбора за 
пензионерско-инвалидску заштиту, због истека ман-
дата на који су бирани и то: 

1) Мирун Јовичић, предсједник
2) Златко Радовановић, замјеник предсједника
3) Боро Радовановић, члан
4) Ђорђе Ружојчић, члан и
5) Јован Бузак, члан

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

Број: 01-111-51/21                             Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

35. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Одбора за борачка питања

1. Разрјешавају се дужности чланови Одбора за 
борачка питања, због истека мандата на који су бира-
ни и то: 

1) Мирун Јовичић, предсједник
2) Мирослав Поњевић, замјеник предсједника
3) Милош Станишић, члан
4) Мирун Радовановић, члан и
5) Ненад Ђукић, члан

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

Број: 01-111-47/21                           Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                   Александар Крушкоњић с.р.

36.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 

Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Одбора за здравље

1.  Разрјешавају се дужности чланови Одбора за 
здравље, због истека мандата на који су бирани и то: 

1) Милан Зечевић, предсједник
2) Наташа Челар, замјеник предсједника
3) Никола Дубов, члан
4) Саша Миличић, члан и
5) Светлана Максимовић, члан

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

Број: 01-111-48/21                             Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

37.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Савјета за развој пољопривреде и
села, водопривреде и шумарства

1. Разрјешавају се дужности чланови Савјета за 
развој пољопривреде и села, водопривреде и шумар-
ства, због истека мандата на који су бирани и то: 

1) Сенад Машић, предсједник,
2) Златко Радовановић, замјеник предсједника,
3) Боро Радовановић, члан,
4) Средоје Плавшић, члан и
5) Горан Хаџић, члан.

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

Број: 01-111-50/21                           Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                Александар Крушкоњић с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Датум: 13.01.2021 год.Страна: 18 Број: 1

38.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Одбора за кодекс понашања

1. Разрјешавају се дужности чланови Одбора 
за кодекс понашања, због истека мандата на који су 
бирани и то: 

1) Маја Радовановић, предсједник
2) Милан Дакић, замјеник предсједника
3) Милош Станишић, члан
4) Милан Зечевић, члан и
5) Љубица Пелцл, члан

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

Број: 01-111-49/21                            Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

39.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова
Комисије за прописе

1. У Комисију за прописе именују се:
1) Александар Крушкоњић, предсједник,
2) Мато Кљајић, замјеник предсједника,
3) Ане Михајлов, члан,
4) Ненад Џабић, члан,
5) Гордана Панић, члан.

2.  Комисија из претходне тачке именује се 
на временски период трајања мандата Скупштине 
општине.

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

Број: 01-111-28/21                            Предсједник
Датум: 12.01. 2021.  године  Скупштине општине Брод
                                                                                        
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

40.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова

Комисије за заштиту људских права и представке

1. У Комисију за заштиту људских права и 
представке именују се:

1) Маја Радовановић, предсједник,
2) Мирослав Поњевић, замјеник предсједника,
3) Виктор Јерковић, члан,
4) Никола Дубов, члан,
5) Раденка Гужвић, члан.

2.  Комисија из претходне тачке именује се 
на временски период трајања мандата Скупштине 
општине.

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

Број: 01-111-29/21                            Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                      
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

41.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова

Комисије за вјерска питања



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИКДатум: 13.01.2021. год. Страна: 19 Број: 1

1.  У Комисију за вјерска питања именују се:
1) Горан Видичевић, предсједник,
2) Радослав Јовановић, замјеник предсједника,
3) Јосип Блажевић, члан.

2. Комисија из претходне тачке именује се 
на временски период трајања мандата Скупштине 
општине.

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

Број: 01-111-30/21                          Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                          
                                                    Александар Крушкоњић с.р.

42.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01.2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова

Комисије за питања младих, спорт и културу

1.  У Комисију за питања младих, спорт и култу-
ру именују се:

1) Бобан Ђурђевић, предсједник,
2) Горан Гарачић, замјеник предсједника,
3) Мато Кљајић, члан,
4) Велибор Винчић, члан,
5) Немања Продановић, члан.

2.  Комисија из претходне тачке именује се 
на временски период трајања мандата Скупштине 
општине.

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

Број: 01-111-31/21                            Предсједник
Датум: 12. 01. 2021. године  Скупштине општине Брод
                                                                                       
                                                    Александар Крушкоњић с.р.

43.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 

општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01.2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова

Одбора за буџет и финансије

1.  У Одбор за буџет и финансије именују се:
1) Бобан Ђурђевић, предсједник,
2) Јосип Блажевић, замјеник предсједника,
3) Данијела Ђукић, члан.

2. Одбор из претходне тачке именује се на вре-
менски период трајања мандата Скупштине општине.

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

Број: 01-111-32/21                            Предсједник
Датум:12.01. 2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                      
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

44.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова

Одбора за борачка питања

1. У Одбор за борачка питања именују се:
1) Мирослав Поњевић, предсједник,
2) Милан Гаврић, замјеник предсједника,
3) Жељко Миличић, члан,
4) Жељко Сријемац,  члан,
5) Зоран (Сретко) Видић, члан.

2.  Одбор из претходне тачке именује се на вре-
менски период трајања мандата Скупштине општине.

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

Број: 01-111-42/21                             Предсједник
Датум:12.01. 2021.  године   Скупштине општине Брод
                                                                                   

                                        Александар Крушкоњић с.р.
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45.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01.2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова

Савјета за развој пољопривреде
и села, водопривреде и шумарства

1.  У Савјет за развој пољопривреде и села, во-
допривреде и шумарства именују се:

1) Радослав Јовановић, предсједник,
2) Наташа Плавшић, замјеник предсједника,
3) Милан Дакић, члан,
4) Лука Шљивић, члан,
5) Љубица Јаћимовић, члан.

2.  Савјет из претходне тачке именује се на вре-
менски период трајања мандата Скупштине општине.

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

Број: 01-111-33/21                             Предсједник
Датум: 12.01. 2021.  године  Скупштине општине Брод
                                                                    
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

46.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке 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 глас-
ник општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Послов-
ника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01.2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу одборника делегираних 

да присуствују закључењу брака

1.  Разрјешавају се дужности одборници деле-
гирани да присуствују закључењу брака, због истека 
мандата на који су бирани и то: 

1) Боро Радовановић,
2) Милан Дакић,
3) Милош Станишић,
4) Мато Кљајић,

5) Сенад Машић,
6) Маја Радовановић,
7) Свјетлана Микач,
8) Драгана Пејчић и
9) Љубица Пелцл.

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

Број: 01-111-16/21                           Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                             
                                         Александар Крушкоњић с.р. 
    

47.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке 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 глас-
ник општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Послов-
ника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01.2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању одборника делегираних 

да присуствују закључењу брака

1.  Именују се одборници делегирани да прису-
ствују закључењу брака, и то: 

1) Боро Радовановић,
2) Ружица Маслић,
3) Свјетлана Микач,
4) Радослав Јовановић,
5) Маријана Дакић,
6) Маја Радовановић,
7) Милан Дакић, 
8) Мато Кљајић  и
9) Драгица Ивановић.

2.  Одборници из претходне тачке делегирају 
се на временски период трајања мандата Скупштине 
општине.

3.  Делегирани одборници ће своје дужности, 
приликом закључења брака, вршити у складу са Зако-
ном.

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

Број: 01-111-17/21                            Предсједник
Датум:12.01.2021. године     Скупштине општине Брод

       Александар Крушкоњић с.р.
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48.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу

Комисије за признања

1.  Разрјешава се Комисија за признања, због ис-
тека мандата, у саставу:

1) Боро Радовановић, из реда одборника, пред-
сједник,

2) Мирун Јовичић, из реда одборника, члан,
3) Златко Радовановић, из реда одборника, 

члан,
4) Живко Савковић, из реда угледних грађана, 

члан,
5) Марко Видић, из реда угледних грађана, 

члан.

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

Број: 01-111-40/21                           Предсједник
Датум: 12.01. 2021.  године  Скупштине општине Брод
                                                                                         
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

49.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тачка 
21. Статута општине Брод („Службени гласник општи-
не Брод“, број 7/17), а у вези са чланом 15. Одлуке о 
установљавању признања општине Брод („Службени 
гласник општине Брод“, број 11/09) и члана 114. По-
словника о раду Скупштине општине Брод – пречишће-
ни текст - („Службени гласник општине Брод“, број 
5/20) Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној 
сједници одржаној дана 12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању

Комисије за признања

1. Именује се Комисија за признања, у саставу:
1) Александар Крушкоњић, из реда одборника, 

предсједник,
2)Златко Радовановић, из реда одборника, члан,
3) Милан Дакић, из реда одборника, члан,
4) Зоран (Сретко) Видић, из реда угледних 

грађана, члан,

5) Лазо Марић, из реда угледних грађана, члан.

2. Задатак Комисије је објављивање Јавног 
позива за додјелу признања, разматрање пристиглих 
приједлога, утврђивање приједлога Одлуке о додјели 
признања и то: Повеља Покров Пресвете Богородице 
и Седмооктобарска повеља општине Брод и утврђи-
вање приједлога Одлуке о додјели захвалнице.

Комисија је дужна да се у свом раду придржава 
Одлуке о установљавању признања општине Брод.

Комисија може донијети Пословник о свом 
раду.

3.  Административно техничке послове за по-
требе Комисије обављаће лице које одреди секретар 
Скупштине општине.

4.  Комисија за признања именује се на период 
од 4 (четири) године.

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

Број: 01-111-43/21                          Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                            
                                                    Александар Крушкоњић с.р.

50.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу

Комисије за утврђивање приједлога назива улица,
на подручју општине Брод

1. Разрјешава се Комисија за утврђивaње 
приједлога назива улица, на подручју општине Брод, 
због истека мандата, у саставу:

1) Недељко Кузмановић, предсједник
2) Наташа Костадиновић, члан
3) Александар Ракичевић, члан
4) Миленко Ђекић, члан
5) Драган Несторовић, члан

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

Број: 01-111-44/21                          Предсједник
Датум: 12. 01. 2021. године  Скупштине општине Брод
                                                     Александар Крушкоњић с.р.



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Датум: 13.01.2021 год.Страна: 22 Број: 1

51.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) 
тачка 21. Статута општине Брод („Службени глас-
ник општине Брод“, број 7/17), а у вези са чланом 5. 
Одлуке о начину утврђивања и измјене назива насеља, 
тргова и улица („Службени гласник општине Брод“, 
број 11/09) и члана 114. Пословника о раду Скупшти-
не општине Брод – пречишћени текст - („Службени 
гласник општине Брод“, број 5/20) Скупштина општи-
не Брод на 1. - конститутивној сједници одржаној дана 
12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању

Комисије за  утврђивање приједлога 
назива улица, на подручју општине Брод

1.  Именује се Комисија за утврђивање пријед-
лога назива улица, на подручју општине Брод, у саста-
ву:

1) Бобан Ђурђевић, предсједник,
2) Милан Гаврић, члан,
3) Радослав Јовановић, члан,
4) Перо Игњић, члан,
5) Петар Ракић, члан.

2. Задатак Комисије је да спроводи поступак 
одређивања, односно измјене назива насеља, тргова и 
улица, да у сарадњи са органом управе спроведе по-
требну процедуру, сачини листу приједлога насеља, 
односно тргова и улица, те исту прослиједи Скупшти-
ни општине на одлучивање.

3. Мандат Комисије траје до истека мандата 
Скупштине општине.

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

Број:01-111-35/21                             Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.       

52.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу

Комисије за пријем, 
процјену и чување поклона

1.  Разрјешава се Комисија за пријем, процјену 
и чување поклона, због истека мандата, у саставу:

1) Нада Ћатић, из реда запослених у Општин-
ској управи општине Брод, предсједник,

2) Милан Зечевић, из реда одборника Скупшти-
не општине Брод, члан,

3) Никола Гаврић, из реда одборника Скупшти-
не општине Брод, члан.

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

Број: 01-111-34/21                            Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                              
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

53.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) 
тачка 21. Статута општине Брод („Службени глас-
ник општине Брод“, број 7/17), а у вези са чланом 6. 
Одлуке о начину поступања са поклонима („Служ-
бени гласник општине Брод“, број 8/09) и члана 114. 
Пословника о раду Скупштине општине Брод – пре-
чишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, 
број 5/20) Скупштина општине Брод на 1. - консти-
тутивној сједници одржаној дана 12.01.2021. године 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању

Комисије за пријем, 
процјену и чување поклона

1.  Именује се Комисија за пријем, процјену и 
чување поклона, у саставу:

1) Саша Видић, из реда запослених у Општин-
ској управи општине Брод, предсједник,

2) Радослав Јовановић, из реда одборника 
Скупштине општине Брод, члан,

3) Свјетлана Микач, из реда одборника 
Скупштине општине Брод, члан.

2.  Задатак Комисије је да уреди и води евиден-
цију о поклонима, а која ће садржавати податке о при-
маоцу поклона, поклонодавцу, вриједност поклона 
изражену у новцу, години пријема поклона и поводу 
давања поклона.

3.  Комисија се именује на мандат Скупштине 
општине.
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4.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 
и биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

Број: 01-111-37/21                           Предсједник
Датум: 12. 01.2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                            
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

54.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова 

Савјета за безбједност саобраћаја

1.  Разрјешавају се дужности чланови Савјета за 
безбједност саобраћаја, због истека мандата на који су 
бирани и то: 

1) Шаиновић Жељко, предсједник,
2) Ђурђевић Миливоје, члан,
3) Кузмановић Недељко, члан,
4) Зечевић Милан, члан,
5) Поповић Бојан, члан,
6) Гојковић Слободанка, секретар.

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

Број: 01-111-36/21                            Предсједник
Датум: 12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                            
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

55.

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 са чланом 10. 
став (2) Закона о безбједности саобраћаја на путеви-
ма Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 63/11), члана 41. став (1) тачка 21. Стату-
та општине Брод („Службени гласник општине Брод“, 
број 7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод – пречишћени текст - („Службени глас-
ник општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине 
Брод на 1. - конститутивној сједници одржаној дана 
12.01. 2021.  године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова

Савјета за безбједност саобраћаја

1.  У Савјет за безбједност саобраћаја именују 
се:

1) Жељко Шаиновић, предсједник
2) Миливоје Ђурђевић, замјеник предсједника
3) Мирослав Црепуља, члан,
4) Милан Зечевић, члан,
5) Бојан Поповић, члан
6) Радомирка Веселиновић, секретар.

2.  Савјет из претходне тачке именује се на вре-
менски период трајања мандата Скупштине општине.

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

Број: 01-111-39/21                           Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                       
                                             Александар Крушкоњић с.р.

56.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тач-
ка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу 

Комисије за спровођење јавног надметања – 
лицитације

у поступку продаје непокретности у својини 
општине Брод

1.  Разрјешавају се дужности чланови Коми-
сије за спровођење јавног надметања – лицитације у 
поступку продаје непокретности у својини општине 
Брод, због истека мандата на који су бирани и то: 

1) Дејан Чечавац, предсједник
2) Весна Бојић, члан
3) Урош Гајић, члан и

Разрјшавају се дужности и замјеници чланова 
Комисије и то:

1) Александра Трифковић, замјеник предсјед-
ника

2) Пеко Рајак, замјеник члана
3) Сњежана Црепуља, замјеник члана

2.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 
и биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Брод“.
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Број: 01-111-38/21                            Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                      
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

57.

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 са чланом 11. 
Правилника о поступку јавног конкурса за распола-
гање непокретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе („Службени глас-
ник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19 - одлука 
УСРС), члана 41. став (1) тачка 21. Статута општине 
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) 
и члана 114. Пословника о раду Скупштине општи-
не Брод – пречишћени текст - („Службени гласник 
општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод 
на 1. - конститутивној сједници одржаној дана 12.01. 
2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење 

јавног надметања – лицитације
у поступку продаје непокретности у својини 

општине Брод

1. Именује се Комисије за спровођење јавног 
надметања – лицитације у поступку продаје непо-
кретности у својини општине Брод, у саставу:

1) Весна Бојић, предсједник,
2) Саша Видић, члан,
3) Урош Гајић, члан. 

Именују се и  замјеници чланова Комисије у 
саставу:

1) Недељко Рушкић, замјеник предсједника,
2) Синиша Јаћимовић, замјеник члана,
3) Љубица Јовановић, замјеник члана.

2. Задатак Комисије је да проведе поступак 
јавног надметања – лицитације, утврди дали су ис-
пуњени услови за одржавање лицитације, изврши от-
варање пристиглих пријава на основу Јавног конкурса 
о продаји непокретности, односно Јавног конкурса 
о отуђењу непокретности, који распише Начелник 
општине, изабере најповољнијег понуђача, одлучи о 
поврату кауције понуђачима који нису изабрани као 
најповољнији и друге потребне радње, те да о томе 
достави извјештај Начелнику општине. Комисија 
води записник о проведеном поступку лицитације.

3.  Комисија се именује на период од годину 
дана.

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

Број: 01-111-41/21                            Предсједник
Датум:12.01.2021. године    Скупштине општине Брод
                                                     Александар Крушкоњић с.р. 

58.

На основу члана 39. став (2) тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези члана 79. став 
(2) Закона о службеницима и намјештеницима у орга-
нима јединице локалне самоуправе („Службени глас-
ник Републике Српске“, број 97/16), члана 41. став (1) 
тачка 2. Статута општине Брод („Службени гласник 
мопштине Брод“, број 7/17) и члана 112. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст – („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод, на 1. -  конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12. 01.2021. године, донијела је

О Д Л У К У
о утврђивању Листе стручњака за чланове
Комисије за провођење поступка пријема

службеника Општинске управе општине Брод

I
Листу стручњака чине:

1. Невен Ненадић, дипломирани  економиста,
2. Ненад Џабић, професор историје,
3. Александар Рељић, дипломирани инжењер 

геодезије,
4. Свјетлана Николић, дипломирани правник,
5. Миленко Поповић, професор физике,
6. Давор Бардак, професор географије и исто-

рије,
7. Кристина Ненадић, дипломирани економиста,
8. Љиљана Ружојчић, дипломирани економиста, 
9. Лазо Марић, дипломирани економиста,
10.Миливоје Ђуређевић, дипломирани ин-

жењер саобраћаја,
11.Даница Гаџа, дипломирани економиста,
12.Бојана Марић, дипломирани економиста,
13.Татјана Алексић, дипломирани инжењер хе-

мијске технологије,
14.Бојана Алексић Мујчин, дипломирани ин-

жењер фармацеутске технологије,
15.Лука Душанић, професор биологије,
16.Јована Плавшић, инжењер геологије и хе-

мије,
17.Небојша Гаџа, инжењер прехрамбене техно-

логије,
18.Синиша Гаџа, инжењер електротехнике,
19.Маја Радуловић, доктор- љекар,
20.Слађана Марковић, дипломирани еконо-

миста,
21.Вид Ивановић, дипломирани инжењер ма-

шинства,
22.Владимир Ђурђевић, мастер инжењер грађе-

вине,
23.Драгана Предојевић, дипломирани еконо-

миста,
24.Милена Глувак, дипломирани економиста,
25.Никола Бачић, дипломирани економиста,
26.Драгана Црљић, професор српског језика и 

књижевности,
27.Милан Зечевић, дипломирани политиколог,
28.Данијела Ђукић, дипломирани економиста,
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29.Градимир Вукан, дипломирани инжењер 
електротехнике,

30.Миле Шкрга, магистар економије,
31.Милован Рајак, доктор медицине,
32.Славиша Томичевић, дипломирани полити-

колог,
33.Александра Патковић, дипломирани еконо-

миста,
34.Гордана Брковић-Вујић, дипломирани прав-

ник,
35.Нада Гостић, дипломирани педагог,
36.Нандино Малешевић, дипломирани еконо-

миста,
37.Томо Мишан, дипломирани инжењер ма-

шинства,
38.Брано Гојковић, професор физичког васпи-

тања,
39.Милорад Скопљак, дипломирани еконо-

миста,
40.Драган Бардак, дипломирани технолог,
41.Мајана Радовановић, професор разредне на-

ставе,
42.Ренато Јефтић, дипломирани правник,
43.Драгана Ђурица, дипломирани правник,
44.Сандра Павичић, дипломирани економиста,
45.Маја Зачевић, професор социологије и фи-

лозофије и
46.Драгана Вукман, дипломирани економиста.

II
 Чланови са Листе стручњака су повремени и 

промјењиви чланови Комисије за провођење поступ-
ка за пријем службеника Општинске управе општине 
Брод.

III
 Мандат чланова са Листе стручњака је огра-

ничен мандатом Скупштине општине.

IV
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању Листе стручњака за чла-
нове Комисије за провођење поступка пријема служ-
беника Општинске управе општине  („Службени глас-
ник општине Брод“, број 13/16).

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

Број: 01-022-3/21                             Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод

                                                     Александар Крушкоњић с.р.

59.

На основу члана 53. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне са-
моуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 41. став (1) тачка 21. и члана 54. 
став (1) Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор

секретара Скупштине општине Брод

1.  У Комисију за избор секретара Скупштине 
општине Брод именују се:

1.  Недељко Рушкић, предсједник,
2.  Џехва Ахметовић, члан,
3.  Александар Крушкоњић, члан,
4.  Милан Дакић, члан,
5.  Драгана Ђурица, члан.

2.  Задатак Комисије за избор је да у складу са 
Законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 
избор и именовање секретара Скупштине општине 
Брод. Поступак за избор секретара скупштине под-
разумијева улазни интервју и контролу испуњености 
општих и посебних услова, а спроводи се у року од 
30 дана од дана истека рока за пријављивање кандида-
та. Затим да, у складу са Законом, утврди редослијед 
кандидата на основу стручних способности и извјеш-
тај о спроведеном поступку достави предсједнику 
Скупштине општине, на даљи поступак и разматрање.  

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

Број: 01-111-57/21                           Предсједник
Датум:12.01. 2021. године    Скупштине општине Брод
                                                                                      
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

60.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 4. и 9. Закона о 
статусу функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 
и  98/13), члана 41. став (1) тачка 21. и члана 67. 
став (1) 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 1. - конститутивној сјед-
ници одржаној дана 12.01. 2021. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
o избору замјеника Начелника општине Брод

1. Андријана Бановић, бира се за замјени-
ка Начелника општине, на вријеме трајања мандата 
Скупштине општине.
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2.  До ступања на снагу овог Рјешења имено-
вана ће се одрећи мандата одборника Скупштина 
општине Брод, због неспојивости функција.

3.  Именована из тачке 1. овог рјешења је, у 
складу са Законом, функционер општине, а дужност 
обавља са статусом запосленог лица на основу рје-
шења о радном односу на мандатни период, које ће 
донијети Начелник општине.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи-
не Брод“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о локал-
ној самоуправи прописано је да Скупштина општине 
бира и разрјешава предсједника скупштине општи-
не, потпредсједника скупштине општине, замјеника 
начелника општине, секретара скупштине општине, 
начелнике одјељења или службе и чланове сталних и 
повремених радних тијела скупштине.            

Чланом 4. Закона о статусу функционера једи-
ница локалне самоуправе прописано је да се избор 
функционера врши у складу са изборним прописима, 
прописима који уређују систем локалне самоуправе, 
статутом јединице локалне самоуправе и пословни-
ком о раду скупштине јединице локалне самоуправе.

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи и 
чланом 67. Статута општине Брод прописано је да 
Скупштина општине бира и разрјешава замјеника 
Начелника општине на приједлог Начелника општи-
не, те да му мандат траје до краја мандата Скупштине 
која га је изабрала.

У складу са чланом 9. Закона о статусу функ-
ционера јединица локалне самоуправе, а у вези са 
чланом 2. истог Закона, прописано је да функционер 
своју дужност обавља са статусом запосленог лица по 
основу рјешења о раду на мандатни период утврђен 
изборним прописима. Рјешење о радном односу замје-
ника Начелника општине донијеће Начелник општине 
након избора од стране Скупштине општине, што је 
регулисано чланом 6. став 2. Закона о статусу функ-
ционера јединице локалне самоуправе.

На основу напријед наведеног Скупштина 
општине Брод доноси рјешење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Ово рјешење је 
коначно у управном поступку и против истог није до-
звољена жалба, али се може покренути управни спор 
тужбом код Окружног суда у Добоју у року од 30 дана 
од дана пријема.

Број: 01-111-2/21                              Предсједник
Датум: 12.01. 2021. године   Скупштине општине Брод
                                                                                          
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

1.

На основу члана 59. став (1) тачка 12) Закона о 
локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике 
Српске „ број 97/16, 36/19 ), Начелник општине дана 
24.12.2020. године доноси 

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о оснивању

издвојеног организационог
дијела Јавне установе предшколства 

„Бели анђео“ Брод - Дјечији вртић Брод

Члан 1.
 
Даје се сагласност на Одлуку о оснивању 

издвојеног организационог дијела Јавне устано-
ве предшколства „Бели анђео“ Брод - Дјечији вртић 
Брод,  број:317/20  од дана 22.12.2020.године, која је 
усвојена на 8. сједници Управног одбора ЈУП „Бели 
анђео“ Брод, одржаној дана 22.12.2020. године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и иста ће бити објављена у „Службеном  гласнику 
општине Брод“.

Број:02-60-9/20                      НАЧЕЛНИК   ОПШТИНЕ
Датум: 24.12.2020.године              Зоран Видић с.р.  

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
 ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1.

На основу члана 45. тачка б), г) и з) Закона о за-
штити и спасавању у ванредним ситуацијама (,,Служ-
бени 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 („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број 25/20), тачке 15. 
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о 
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести иза-
зване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици 
Српској, број 66-1/21 од 13.01.2021. године и члана 3. 
Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне 
ситуације Општине Брод („Службени гласник општи-
не Брод“, број 12/17), Општински штаб за ванредне 
ситуације дана 15.01.2021.године, доноси, 

З  А К Љ У Ч А К
 о спровођењу мјера за реаговање на појаву боле-
сти изазване новим вирусом корона (COVID-19) 

на подручју општине Брод
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1. У циљу спречавања ширења вируса коро-
на SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на подручју 
општине Брод и заштите и спасавања становништва, 
до 01.02.2021.године забрањују се: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 
лица,

2) музика уживо у угоститељским објектима за 
смјештај, исхрану и пиће,

3) сва приватна окупљања у групама већим од 
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и дру-
ги породични скупови сличне природе).

2. Обавезују се грађани да:

1) на отвореном и у затвореном простору носе 
заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и при-
државају се заштитне мјере физичког растојања од 
два метра,

2) у затвореним просторијама да се, поред 
ношења заштитне маске и одржавања физичког рас-
тојања од два метра, придржавају упутстaва ЈЗУ „Ин-
ститут за јавно здравство Републике Српске“ за бора-
вак у затвореном простору, у зависности од дјелатно-
сти која се обавља.

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе но-
шења 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 спортску и рек-

реативну активност у оквиру спортских објеката.

4. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту пружају ус-
луге грађанима да:

1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маскe грађанима који користе њи-

хове услуге, а немају их,
4) придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за организовање 
рада у зависности од дјелатности коју обављају. 

5. До 01.02.2021.године ограничава се радно 
вријеме:

1) од 06,00 до 22,00 часа: 
- свим врстама угоститељских објеката за 

исхрану и пиће без обзира да ли послују самостал-
но или у оквиру других објеката у којима се обавља 
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, 
објекти за смјештај и др.),

 - приређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.).

2) од  07,00 до 14,00 часова - недељом:
- трговинама на велико и мало прехрамбеном и 

непрехрамбеном робом, изузев бензинских пумпних 
станица и здравствених установа-апотека,

- тржним центрима и
- градској пијаци.

6. До 01.02.2021.године, у периоду од 22,00 до 
06,00 часова, драгстори могу радити искључиво пу-
тем шалтерске продаје.

7. До 01.02.2021.године, у периоду од 22,00 до 
06,00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића 
свим привредним субјектима.

8. До 01.02.2021.године дозвољавају се такми-
чарске активности спортских организација и спорти-
ста искључиво без присуства публике, уз поштовање 
свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.

9. Субјекти који обављају регистровану дје-
латност дужни су да услове за обављање  дјелатно-
сти 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 дје-
латности која се обавља.

  10. Упутство за спречавање појаве и 
ширења вируса корона на радном мјесту, као и упут-
ства и препоруке за спречавање појаве и ширења ви-
руса корона за конкретну дјелатност која се обавља, 
могу се преузети са интернет странице ЈЗУ „Инсти-
тут за јавно здравство Рерпублике Српске“ (www.phi.
rs.ba) на линку „грађани“ и „институције и организа-
ције“.

11. Субјекти који пружају услуге из области 
угоститељства, умјетности и забаве дужни су:

1) организовати свој рад уз примјену прописа-
них епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт 
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном 
пажњом на ограничење броја лица у објекту у завис-
ности од површине простора и уз обавезно пошто-
вање прописане физичке дистанце и

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у објекту у од-
носу на његову површину.

12. Субјекти који обављају регистровану дје-
латност могу самостално обављати дезинфекцију по-
словних просторија у складу са упутством ЈЗУ «Ин-
ститут за јавно здравство Републике Српске».

     
13. Обавезују се сви субјекти са подручја 

општине Брод који обављају регистровану дјелат-
ност да обезбједе: довољну количину средстава за 
чишћење и дезинфекцију простора, појачано прање 
и дезинфекцију руку, спровођење појачаних сани-
тарно-хигијенских мјера на улазу у објекат (обавезна 
дезинфекција руку) и константну дезинфекцију по-
словних и других  простора и свих радних и других 
површина (рукохвати, пултови и слично).

14. Органи јединице локалне самоуправе 
и остали општински субјекти који врше јавна ов-
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лашћења дужни су организовати свој рад са грађани-
ма 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 просто-
рима од најмање два метра, уз благовремено предузи-
мање мјера дезинфекције и појачане хигијене,

3) омогућити рад шалтер сале и матичне служ-
бе у Општинској управи уз обезбјеђење физичке про-
видне баријере на радном мјесту која пружа довољну 
заштиту запосленом и кориснику.

15. Правни субјекти као и органи јединице ло-
калне самоуправе и остали општински субјекти који 
врше јавна овлашћења требају за запослене органи-
зовати рад од куће, за послове за које је то могуће ор-
ганизовати.

16. Обавезује се ЈЗУ „Дом здравља Брод“ да  у 
потпуности поступа у складу са закључцима Репу-
бличког штаба за ванредне ситуације, Општинског 
штаба за ванредне ситуације, наредбама Министар-
ства здравља и социјалне заштите и упутствима и пре-
порукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“.

17. 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 посло-
ве комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,

2) Ветеринарски, инспектор за храну и сани-
тарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913,

3) Тржишни инспектор: Санела Латиновић - 
066/679-068,

4) Комунални полицајци: Срђан Царић - 
065/595-245, Никола Ћурко - 065/768-340, Сњежана 
Црепуља - 065/886-365 и Нада Савић - 065/824-272, 

5) ЈЗУ Дом здравља Брод: 053/612-180, 053/610-
294, 065/004-137 и Хитна помоћ 124. 

18. Надзор над спровођењем овог закључка вр-
шиће Одјељење за инспекцијске послове и послове ко-
муналне полиције Општинске управе Општине Брод, 
у сарадњи са Републичком управом за инспекцијске 
послове и Министарством унутрашњих послова.

19. Непоштовање мјера забране и ограничења и 
других превентивних мјера из овог закључка санкци-
онисаће 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).

20. Овај закључак се сматра достављеним 
субјектима који обављају регистровану дјелатност на 
подручју општине Брод, објавом на службеној интер-
нет страници и огласној табли Општине Брод и обја-
вом путем  ЈП „Радио Брод“. 

21. Овим закључком ставља се ван снаге закљу-
чак Општинског штаба за ванредне ситуације, о оба-
везном спровођењу мјера за реаговање на појаву бо-
лести изазване новим вирусом корона (COVID-19) 
на подручју општине Брод, број 02-81-23-33/20 од 
22.12.2020.године.

22. Овај закључак ступа на снагу даном до-
ношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Брод“. 

Број: 02-81-3-1/21
Датум: 15.01.2021.године       КОМАНДАНТ ШТАБА 

                                          Зоран Видић с.р.
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