ГОД. 30. БРОЈ 2/21
Датум: 18.02.2021.год.
Цијена: 3.20 КМ
АКТИ СА 2. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
61.
На основу члана 31. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске „,број 121/12 , 52/14, 103/15 и 15/16 ), члана
39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), члана 41. Став 1. тачка 3. Статута општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17)
и члана 111. и 112. Пословника Скупштине општине
Брод- пречишћени текст- («Службени гласник
општине Брод», број 5/20), Скупштина општине Брод
на 2. редовној сједници одржаној дана 17.02. 2021.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о усвајању буџета општине Брод за 2021. годину
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се буџет општине Брод
за 2021. годину у износу од 11.371.000,00 КМ.
Члан 2.
Укупна буџетска средства
у висини од
11.371.000,00 КМ распоређују се на сљедеће расходе:
Расходи за лична примања

3.962.690,00 KM

Расходи по основу
коришћења роба и услуга

2.491.910,00 КМ

Расходи за финансирање
камате и задужења

176.750,00 КМ

Субвенције

275.000,00 КМ

Грантови

779.000,00 КМ

Дознака на име
социјалне заштите

1.592.000,00 КМ

Расходи
финансирања,
други. фин. трошкови
и
расходи трансакција
размјене између или унутар јединица. Власти

50.000,00 КМ

Расходи по
судским рјешењима

30.000,00 КМ

Трансфери између и
унутар јединица власти

22.000,00 КМ

Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за
имовину

финансијску

836.700,00 КМ
25.000,00 КМ

Издаци за отплату дугова

728.950,00 КМ

Остали издаци

321.000,00 КМ

Буџетска резерва

80.000,00 КМ

УКУПНО:
		

11.371.000,00 КМ

Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке чини биланс буџета
општине Брод за 2021. годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод „
а примјењиваће се од 01.01.2021. године.
Број:01/022-10/21		
Датум:17.02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

Страна: 2 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-ОПШТИ ДИО
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

710000

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV)

9.694.000,00

9.970.800,00

102,86%

I Порески приходи

5.429.500,00

5.568.900,00

102,57%

713000

Порези на лична примања и приходе од
самосталних дјелатности

490.900,00

489.900,00

99,80%

714000

Порези на имовину

507.000,00

537.000,00

105,92%

715000

Порези на промет производа и услуга

15.100,00

13.000,00

86,09%

717000

Индиректни порези прикупљени преко
УИО

4.400.000,00

4.500.000,00

102,27%

Остали порески приходи
II Непорески приходи

16.500,00
3.819.500,00

29.000,00
3.933.480,00

175,76%
102,98%

175.300,00

195.300,00

111,41%

3.542.200,00

3.634.180,00

102,60%

2.000,00

3.000,00

150,00%

100.000,00
85.000,00

101.000,00
83.620,00

101,00%
98,38%

719000
720000
721000

Приходи од финанс. и нефинанс. имовине

722000

Накнаде, таксе и приходи од пружања
јавних услуга

723000

Новчане казне

729000
730000
731000

Остали непорески приходи
III Грантови

85.000,00

83.620,00

98,38%

IV Трансфери између или унутар
јединица власти

360.000,00

384.800,00

106,89%

Трансфери између различитих јединица
власти

360.000,00

384.800,00

106,89%

Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)

8.995.400,00

9.459.350,00

105,16%

I Текући расходи

8.827.800,00

9.357.350,00

106,00%

411000

Расходи за лична примања запослених

3.420.700,00

3.962.690,00

115,84%

412000

Расходи по основу коришћења роба и
услуга

2.656.672,00

2.491.910,00

93,80%

413000

Расходи финансирања и други
финансијски трошкови

194.300,00

176.750,00

90,97%

414000

Субвенције

330.000,00

275.000,00

83,33%

415000

Грантови

664.100,00

779.000,00

117,30%

416000

Дознаке на име социјалне заштите које се
исплаћују из
1.522.028,00

1.592.000,00

104,60%

35.000,00

50.000,00

142,86%

5.000,00

30.000,00

600,00%

II Трансфери између и унутар јединица
власти

20.113,00

22.000,00

109,38%

Трансфери између различитих јединица
власти

20.113,00

22.000,00

109,38%

III Буџетска резерва

147.487,00

80.000,00

54,24%

В.БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/
ДЕФИЦИТ (А-Б)

698.600,00

511.450,00

73,21%

(687.800,00)

188.500,00

-27,41%

400.000,00

1.025.200,00

256,30%

-

39.500,00

#DIV/0!

200.000,00

557.805,00

278,90%

780000
787000
410000

Грантови

буџета Републике, општина и градова
418000

Расходи по основу камата на примљене
зајмове oд других јед. власти

419000

Расходи по судским рјешењима

480000
487000
***

Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНЦИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)
810000

I Примици за нефинансијску имовину

811000

Примици за произведену сталну имовину

813000

Примици за непроизведену сталну
имовину

Датум: 18.02.2021. год.
814000

Страна: 3 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Примици од продаје сталне имовине
намијењене продаји и обустављених
послова

#DIV/0!
200.000,00

427.895,00

213,95%

II Издаци за нефинансијску имовину

1.087.800,00

836.700,00

76,92%

511000

Издаци за произведену сталну имовину

1.054.300,00

721.500,00

68,43%

513000

Издаци за непроизведену сталну имовину

17.000,00

100.000,00

588,24%

516000

Издаци за залихе материјала, робе и ситног
инв. амбалаже и сл

16.500,00

15.200,00

92,12%

Д БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/
ДЕФИЦИТ(В+Г)

10.800,00

699.950,00

6481,02%

(10.800,00)

(699.950,00)

6481,02%

Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИН.
ИМОВИНЕ (I-II)

(7.400,00)

(15.000,00)

202,70%

910000

I Примици од финансијске имовине

10.000,00

10.000,00

100,00%

911000
610000

I Примици од финансијске имовине
II Издаци за финансијску имовину

10.000,00
17.400,00

10.000,00
25.000,00

100,00%
143,68%

II Издаци за финансијску имовину
Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ(I-II)

17.400,00
1.150.500,00

25.000,00
(728.950,00)

143,68%
-63,36%

I Примици од краткорочног и
дугорочног задуживања

2.000.000,00

-

0,00%

I Примици од краткорочног и дугорочног
задуживања

2.000.000,00

-

0,00%

849.500,00

728.950,00

85,81%

849.500,00
(1.153.900,00)

728.950,00
44.000,00

85,81%
-3,81%

1.015.000,00

365.000,00

35,96%

510000

Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З)

611000
920000
921000
620000
621000
930000

II Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ( I-II )
I Остали примици

931000

Остали примици

200.000,00

280.000,00

140,00%

938000

Остали примици из трансакција између
или унутар јединица власти

815.000,00

85.000,00

10,43%

II Остали издаци

2.168.900,00

321.000,00

14,80%

631000

Остали издаци

2.106.000,00

280.000,00

13,30%

638000

Остали издаци из трансакcija између или
унутар јединица власти

62.900,00

41.000,00

65,18%

-

-

#DIV/0!

630000

И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

9.694.000,00

9.970.800,00

102,86%

710000

Порескиприходи

5.429.500,00

5.568.900,00

102,57%

713000

Порез на лична примања и приходе од
самосталне дјелатности

490.900,00

489.900,00

99,80%

713100

Порез на лична примања и приходе од
самосталне дјелатности

490.900,00

489.900,00

99,80%

713111

Порез на приходе од самосталне
дјелатности

80.000,00

80.000,00

100,00%

713112

Порез на приходе од самосталне дјелатн. у
паушалном износу

700,00

700,00

100,00%

713113

Порез на лична примања

410.000,00

409.000,00

99,76%

713114

Порез на лична примања лица која
самостално обављају привред. и
200,00

200,00

100,00%

и професионалну дјелатност

Страна: 4 Број: 2
714000

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Порез на имовину

507.000,00

537.000,00

105,92%

714100

Порез на имовину

505.000,00

535.000,00

105,94%

714111

Порез на имовину

5.000,00

5.000,00

100,00%

714112
714200

Порез на непокретности
Порез на наслијеђе и поклон

500.000,00
1.000,00

530.000,00
1.000,00

106,00%
100,00%

714211

Порез на наслијеђе и поклон

1.000,00

1.000,00

100,00%

714300

Порези на финансијске и капиталне
трансакције

1.000,00

1.000,00

100,00%

1.000,00
15.100,00

1.000,00
13.000,00

100,00%
86,09%

714311
715000

Порез на пренос напокретности и права
Порез на промет производа и услуга

715100

Порез на промет производа

1.000,00

1.000,00

100,00%

715200

Порез на промет услуга

7.100,00

7.000,00

98,59%

715300

Акциза на деривате нафте

7.000,00

5.000,00

71,43%

Индиректни порези прикупљени преко
УИО

4.400.000,00

4.500.000,00

102,27%

717100

Индиректни порези прикупљени преко
УИО- збирно

4.400.000,00

4.500.000,00

102,27%

717111

Индиректни порези прикупљени преко
УИО- збирно

4.400.000,00

4.500.000,00

102,27%

Остали порески приходи

16.500,00

29.000,00

175,76%

Остали порески приходи

16.500,00

29.000,00

175,76%

16.500,00
3.819.500,00

29.000,00
3.933.480,00

175,76%
102,98%

приходи од позитивних курсних разлика

175.300,00

195.300,00

111,41%

721200

Приходи од закупа и ренте

175.000,00

195.000,00

111,43%

721222

Приходи од давања у закуп објеката
општине, града и установајавних служби који се финансирају из
буџета општине

80.000,00

80.000,00

100,00%

721223

Приходи од земљишне ренте

80.000,00

100.000,00

125,00%

721224

Приходи од закупа пољопр. земљишта у
својини РС

15.000,00

15.000,00

100,00%

721300

Приходи од камата на готовину и
готовинске еквиваленте

300,00

300,00

100,00%

721311

Прих од камата са редовних трезорских
рачуна

100,00

100,00

100,00%

721312

Прих од камата са рач.посебних намјена

100,00

100,00

100,00%

721319

Прих од камата на остала новчана средства

100,00

100,00

100,00%

3.542.200,00

3.634.180,00

102,60%

72.000,00

72.000,00

100,00%

2.000,00

2.000,00

100,00%

717000

719000
719100
719113
720000

Порез на добит од игара на срећу
Непорески приходи

721000

Приходи од предузетничких активности
и имовине и

722000

Накнаде,таксе и приходи од пружања
јавних услуга

722100

Административне накнаде и таксе

722118

Посебна републичка такса

722121
722300

Општинске административне таксе
Комуналне накнаде и таксе

70.000,00
348.200,00

70.000,00
348.200,00

100,00%
100,00%

722312

Комуналне таксе на фирму

200.000,00

200.000,00

100,00%

722313

Комунална такса за држање моторних,
друмских и прикљ. возила

100,00

100,00

100,00%

722314

Комуналне таксе за кориштење простора
на јавним површинама
10.000,00

5.000,00

50,00%

или испред пословног простора у
пословне сврхе

Датум: 18.02.2021. год.

Страна: 5 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

722315

Комунална такса за држање средстава за
игру

722316

Ком.таксе на приређивање музичких
програма

722317

#DIV/0!
500,00

500,00

100,00%

Ком.таксе за кор. витрина за излагање робе
ван пословне просторије

5.000,00

5.000,00

100,00%

722318

Комунална такса за кориштење рекламних
паноа

23.000,00

23.000,00

100,00%

722319

Комунална такса за кориштење простора
за паркирање моторних,

40.000,00

40.000,00

100,00%

4.000,00

4.000,00

100,00%

65.000,00

70.000,00

107,69%

друмских и прикључних возила на
уређеним и обиљеж.мјестима
које је уредила СО
722321

Боравишна такса

722391

Комунална такса за коришћење слободних
површина за кампове,
постављање шатора или друге облике
привременог кориштења

722393

Комунална такса за држање чамаца на
води

722396

Комуналне таксе на остале предмете
таксирања

722400

Накнаде по разним основама

722410

#DIV/0!
600,00

600,00

100,00%

2.969.500,00

3.044.400,00

102,52%

Накнаде за грађевинско земљиште

87.000,00

100.500,00

115,52%

722411

Накнада за уређење ГГЗ

86.000,00

100.000,00

116,28%

722412

Накнада за кориштење грађевинског
земљишта

1.000,00

500,00

50,00%

722420

Накнаде за путеве

21.000,00

16.000,00

76,19%

722421

Накнада за коришћење путева

10.000,00

5.000,00

50,00%

722424

Накнада за кориштење минералних
сировина

1.000,00

1.000,00

100,00%

722425

Накнада за промјену намјене
пољопривредног земљишта

10.000,00

10.000,00

100,00%

722430

Накнаде за шуме

55.000,00

80.000,00

145,45%

722435

Накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта- средс. за развој
неразв. дијелова општине остварена
продајом шумских сортимената

30.000,00

60.000,00

200,00%

722437

Накнада за обављање посл од општег
интереса у шумама у приватној својини

25.000,00

20.000,00

80,00%

722440

Накнаде за воде

73.100,00

74.500,00

101,92%

722442

Накнада за воде за пиће у јавном
водоснабдијевању

7.000,00

7.000,00

100,00%

722443

Накнада за воде за друге намјене и
друге случајеве намјене за људску
употребу

500,00

500,00

100,00%

722445

Накнада за воде и минералне воде које се
користе за флаширање

100,00

1.500,00

1500,00%

722446

Накнада за заштиту вода коју плаћају
власници транспортних
средстава која користе нафту или нафтне
деривате

25.000,00

25.000,00

100,00%

722447

Накнада за испуштање отпадних вода

40.000,00

40.000,00

100,00%

722448

Накнада за производњу електричне
енергије
500,00

500,00

100,00%

добијене коришћењем хидроенергије

Страна: 6 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.
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722460

Остале накнаде

2.731.400,00

2.771.400,00

101,46%

722461

Накнада за коришћење комуналних добара
од општег интереса

2.660.000,00

2.700.000,00

101,50%

722463

Накнада за извађени материјал из водотока

10.000,00

8.000,00

80,00%

722464

Накнаде за воде за узгој рибе

400,00

400,00

100,00%

722465

Накнаде за воде за инд.процесе
укључујући и термоелектране

8.000,00

8.000,00

100,00%

722467

Средства за финансирање посебних мјера
заштите од пожара

50.000,00

50.000,00

100,00%

722469

Накнада за узгој рибе у кавезима
потопљеним у површинским водама

3.000,00

5.000,00

166,67%

722490

Концесионе накнаде

2.000,00

2.000,00

100,00%

722491

Концесионе накнаде за кориш. прир. и
других добара од општег интереса

2.000,00

2.000,00

100,00%

722500

Приходи од пружања јавних услуга

152.500,00

169.580,00

111,20%

722590

Остали приходи од пружања јавних
услуга

152.500,00

169.580,00

111,20%

722591

Народна библиотека

500,00

580,00

116,00%

722591

Средња школа

25.000,00

25.000,00

100,00%

722591

Дјечије обданиште"Бели анђео"

75.000,00

90.000,00

120,00%

722591

Центар за социјални рад

722591
723000

2.000,00

4.000,00

200,00%

50.000,00
2.000,00

50.000,00
3.000,00

100,00%
150,00%

2.000,00

3.000,00

150,00%

2.000,00

3.000,00

150,00%

Остали непорески приходи

100.000,00

101.000,00

101,00%

ЈУ Туристичка организација општине Брод
Новчане казне

723100

Новчане казне

723121

Одузета имовинска корист и средства
добијена продајом
одузетих предмета из надлежн. Републичке
тржишне инспекције

729000
729100

Остали непорески приходи

100.000,00

101.000,00

101,00%

729124
730000

Остали општински непорески приходи
Грантови

100.000,00
85.000,00

101.000,00
83.620,00

101,00%
98,38%

731000

Грантови

85.000,00

83.620,00

98,38%

731200

Грантови из земље

85.000,00

83.620,00

98,38%

731200

Грантови из земље

85.000,00

83.620,00

98,38%

Трансфери између или унут
ар јед.власти

360.000,00

384.800,00

106,89%

787000

Трансфери између различитих јединица
власти

360.000,00

384.800,00

106,89%

787000

Трансфери јединицама локалне
самоуправе

360.000,00

384.800,00

106,89%

400.000,00

1.025.200,00

256,30%

780000

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
810000

Примици за нефинансијску
имовину

811000

Примици за произведену сталну
имовину

-

39.500,00

#DIV/0!

811100

Примици за зграде и објекте

-

39.500,00

#DIV/0!

811197
811200

Примици за остале објекте
Примици за постројења и опрему

-

39.500,00
-

#DIV/0!
#DIV/0!

811210

Примици за превозна средства

-

-

#DIV/0!

Примици за непроизведену сталну
имовину

200.000,00

557.805,00

278,90%

Примици за земљиште

200.000,00

557.805,00

278,90%

813000
813100

Датум: 18.02.2021. год.
813112
814000
814100

Страна: 7 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Примици за градско грађевинско
земљиште

200.000,00

557.805,00

278,90%

Примици од продаје сталне имовине

200.000,00

427.895,00

213,95%

Примици од продаје сталне имовинетржница

200.000,00

427.895,00

213,95%

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

10.094.000,00

10.996.000,00

108,94%

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА
(7+8+9)

13.119.000,00

11.371.000,00

86,68%

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И
ПРИМИЦИ ЗА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски
код

ОПИС

1

2
А)БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)

РЕБАЛАНС
2020. године
3

Индекс

ПЛАН
2021. године

4./3х100

4

5

8.995.400,00

9.459.350,00

105,16%

410000

IТекући расходи

8.827.800,00

9.357.350,00

106,00%

411000

Расходи за лична примања запослених

3.420.700,00

3.962.690,00

115,84%

411100

Расходи за бруто плате

2.644.500,00

3.196.580,00

120,88%

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих
512.870,00

688.320,00

134,21%

62.330,00

48.000,00

77,01%

201.000,00

29.790,00

14,82%

2.656.672,00

2.491.910,00

93,80%

33.600,00

22.350,00

66,52%

761.200,00

793.530,00

104,25%

личних примања запослених
411300

Расходи за накнаду плата запослених за
вријеме
боловања који се не рефундирају (нето)

411400
412000

Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи (бруто)
Расходи по основу коришћења роба и
услуга

412100

Расходи по основу закупа

412200

Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникац.и транспортних
услуга

412300

Расходи за режијски материјал

94.200,00

115.330,00

122,43%

412400

Расходи за материјал за посебне намјене

14.666,00

37.970,00

258,90%

412500

Расходи за текуће одржавање

435.000,00

304.400,00

69,98%

412600

Расходи по основу путовања и смјештаја

99.900,00

96.100,00

96,20%

412700

Расходи за стручне услуге

201.184,00

207.520,00

103,15%

412800

Расходи за услуге одрж. јавних површина
и заштите животне средине

466.000,00

429.000,00

92,06%

412900

Остали непоменути расходи

550.922,00

485.710,00

88,16%

Расходи финансирања и други
финансијски трошкови

194.300,00

176.750,00

90,97%

413000
413100

Расходи по основу камата на хартије од
вриједности

10.000,00

-

0,00%

413300

Расходи по онову камата на примљене
зајмове у земљи

184.300,00

176.750,00

95,90%

414000

Субвенције

330.000,00

275.000,00

83,33%

414100
415000

Субвенције
Грантови

330.000,00
664.100,00

275.000,00
779.000,00

83,33%
117,30%

Грантови у земљи

664.100,00

779.000,00

117,30%

415200

Страна: 8 Број: 2
416000

Дознаке на име социјалне заштите које
се исплаћују
из буџета Републике, општина и градова

416100

1.522.028,00

1.592.000,00

104,60%

1.391.028,00

1.461.000,00

105,03%

131.000,00

131.000,00

100,00%

трансакција размјене између или
унутар јединица власти

35.000,00

50.000,00

142,86%

Расходи по основу камата на примљене
зајмове oд других јединица власти

35.000,00

50.000,00

142,86%

Расходи по судским рјешењима

5.000,00

30.000,00

600,00%

Расходи по судским рјешењима

Дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета Републике, општина и градова

416300

Дознаке пружаоцима услуга социјалне
заштите
које се исплаћује из буџета Републике,
општина и градова

418000

418100
419000
419100

Датум: 18.02.2021. год.
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Расходи финансирања, други
финансијски трошкови и расходи

5.000,00

30.000,00

600,00%

480000

II Трансфери између и унутар јединица
власти

20.113,00

22.000,00

109,38%

487000

Трансфери између различитих јединица
власти

20.113,00

22.000,00

109,38%

1.107,00

2.000,00

180,67%

16.006,00

17.000,00

106,21%

3.000,00

3.000,00

100,00%

147.487,00

80.000,00

54,24%

147.487,00
1.087.800,00

80.000,00
836.700,00

54,24%
76,92%

487300

Трансфери јединицама локалне
самоуправе

487400

Трансфери фондовима обавезног
социјалног осигурања

487900

Трансфери осталим јединицама власти

****

III Буџетска резерва

****
Буџетска резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
510000

II И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у
имовину

1.087.800,00

836.700,00

76,92%

511000

Издаци за произведену сталну имовину

1.054.300,00

721.500,00

68,43%

511100

Издаци за изградњу и прибављање зграда
и објеката

630.000,00

175.000,00

27,78%

511200

Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију
и адаптацију зграда и објеката

146.600,00

280.000,00

191,00%

511300

Издаци за набавку постројења и опреме

197.700,00

256.500,00

129,74%

511700

Издаци за нематеријалну произведену
имовину

80.000,00

10.000,00

12,50%

Издаци за непроизведену сталну
имовину

17.000,00

100.000,00

588,24%

513100

Издаци за прибављање земљишта

17.000,00

100.000,00

588,24%

513200

Издаци по осн. улагања за побољ.
земљишта

516000

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

16.500,00

15.200,00

92,12%

516100

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

16.500,00

15.200,00

92,12%

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВИНУ

10.083.200,00

10.296.050,00

102,11%

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

13.119.000,00

11.371.000,00

86,68%

513000

#DIV/0!

Датум: 18.02.2021. год.
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ- ФИНАНСИРАЊЕ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4.3/х100

1

2

3

4

5

ФИНАНСИРАЊЕ(А+Б+В )

(10.800,00)

(699.950,00)

6481,02%

A)НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНС.ИМОВИНЕ (I-II)

(7.400,00)

(15.000,00)

202,70%

I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

10.000,00

10.000,00

100,00%

911000

Примици од финансијске имовине

10.000,00

10.000,00

100,00%

911400

Примици од наплате датих зајмова

10.000,00

10.000,00

100,00%

II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

17.400,00

25.000,00

143,68%

611000

Издаци за финансијску имовину

17.400,00

25.000,00

143,68%

611400

Издаци за дате зајмове
Б) НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II )

17.400,00
1.150.500,00

25.000,00
(728.950,00)

143,68%
-63,36%

I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА

2.000.000,00

-

0,00%

ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА

2.000.000,00

-

0,00%

Примици узети од банака
II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА

2.000.000,00
849.500,00

728.950,00

0,00%
85,81%

910000

610000

920000
921000
921200
620000
621000

Издаци за отплату дугова

849.500,00

728.950,00

85,81%

621100

Издаци за отплату главнице по харт. од
вриједности (изузев акција)

390.000,00

124.000,00

31,79%

621300

Издаци за отплату главнице примљених
зајмова у земљи

459.500,00

604.950,00

131,65%

В) ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II )
930000

I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ

(1.153.900,00)

44.000,00

-3,81%

1.015.000,00

365.000,00

35,96%

200.000,00

280.000,00

140,00%

931000

Остали примици

931100

Примици по основу пореза на додату
вриједност-ПДВ

90.000,00

270.000,00

300,00%

931100

Примици по основу пореза на додату
вриједност-ЈУ Туристичка орг.

10.000,00

10.000,00

100,00%

931200

Примици по основу депозита и кауција

931900

Остали примици

100.000,00

-

0,00%

938000

Остали примици из трансакција између
или унутар јединица власти

815.000,00

85.000,00

10,43%

938100

Остали примици из трансакција са другим
једин. власти(рефундација
85.000,00

85.000,00

100,00%

730.000,00

-

0,00%

II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ

2.168.900,00

321.000,00

14,80%

631000

Остали издаци

2.106.000,00

280.000,00

13,30%

631100

Издаци по основу пореза на додату
вриједност-ПДВ

106.000,00

280.000,00

264,15%

631900

Остали издаци

2.000.000,00

-

0,00%

638000

Остали издаци из трансакcija између
или унутар јединица власти

62.900,00

41.000,00

65,18%

638100

Остали издаци из трансакcija између или
унутар јединица власти

62.900,00

41.000,00

65,18%

породиљског боловања)
938100
630000

Остали примици из трансакција са другим
једин. власти

#DIV/0!

Страна: 10 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА-ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

Назив потрошачке јединице- Скупштина општине
Број потрошачке јединице: 00100110
410000

Текући расходи

412000

Расходи по основу коришћења роба и
услуга

360.000,00

311.000,00

86,39%

412900

Остали непоменути расходи

360.000,00

311.000,00

86,39%

412930

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа (скупштинским одборницима)

270.000,00

291.000,00

107,78%

412930

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног
односа (ОИК)

80.000,00

10.000,00

12,50%

412940

Расходи по основу репрезентације
(пријеми, манифест. и сл.)

10.000,00

10.000,00

100,00%

360.000,00

311.000,00

86,39%

Укупно потрошачка јединица: 00100110

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

Назив потрошачке јединице- Кабинет Начелника
општине
Број потрошачке јединице: 00100120
413000

Расходи финансирања и други
финансијски трошкови

192.000,00

175.000,00

91,15%

413100

Расходи по основу камата на хартије од
вриједности

10.000,00

-

0,00%

413110

Расходи по основу камата на хартије од
вриједности- обвезнице

10.000,00

-

0,00%

413300

Расходи по онову камата на примљене
зајмове у земљи

182.000,00

175.000,00

96,15%

413340

Расходи по основу камата на примљене
зајмове
182.000,00

175.000,00

96,15%

-

-

#DIV/0!

од домаћих финансијских субјеката (осим
јавних)
413340

Расходи по основу камата на примљене
зајмове
од домаћих финансијских субјеката
(пројекат Водовод)

415000

Грантови

97.600,00

125.000,00

128,07%

415200

Грантови у земљи

97.600,00

125.000,00

128,07%

415230

Капитални грантови непрофитним
субјектима у земљи
млади брачни парови на селу и граду

50.000,00

100.000,00

200,00%

Капитални грантови непрофитним
субјектима у земљи- ЗЕВ

22.600,00

25.000,00

110,62%

415230

Датум: 18.02.2021. год.
415240

Страна: 11 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
25.000,00

-

0,00%

291.628,00

230.000,00

78,87%

291.628,00

230.000,00

78,87%

160.000,00

120.000,00

75,00%

53.628,00

30.000,00

55,94%

50.000,00

50.000,00

100,00%

15.000,00

15.000,00

100,00%

-

-

#DIV/0!

5.000,00

5.000,00

100,00%

8.000,00

10.000,00

125,00%

трансакција размјене између или
унутар јединица власти

35.000,00

50.000,00

142,86%

418100

Расходи по основу камата на примљене
зајмове oд других јединица власти

35.000,00

50.000,00

142,86%

418130

Расходи по основу камата на примљене
зајмове oд других јед. власти

35.000,00

50.000,00

142,86%

Расходи по судским рјешењима

5.000,00

30.000,00

600,00%

419100

Расходи по судским рјешењима

5.000,00

30.000,00

600,00%

419110
611000

Расходи по судским рјешењима
Издаци за финансијску имовину

5.000,00
17.400,00

30.000,00
25.000,00

600,00%
143,68%

611400

Издаци за дате зајмове

17.400,00

25.000,00

143,68%

611460

Издаци за зајмове дате домаћим
непрофитним организацијама

17.400,00

25.000,00

143,68%

621000

Издаци за отплату дугова

840.000,00

719.000,00

85,60%

416000

Остали капитални грантови у земљи
Дознаке на име социјалне заштите које
се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

416100

Дознаке на име социјалне заштите које
се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

416120

Текуће дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета Републике, општина и
градова
осим установа социјалне заштите
(породице погинулих, РВИ и ЦЖР)

416120

Текуће дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова (осим установа соц.
зашт.)-начелникове помоћи

416120

Текуће дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова осим установа
социјалне заштите
за запошљавање, самозапошљавање и
преквалификације

416120

Текуће дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова осим установа соц.
зашт.)- вантјелесна оплодња

416120

Текуће дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова (осим устан. соц.
зашт.)-млади брач. парови

416120

Остале текуће дознаке које се исплаћују из
буџета- помоћ за
покретање пословних активности -START
UP

416120

Остале текуће дознаке које се исплаћују из
буџетаљекарске комисије за утврђивање права
социјалне заштите

418000

419000

Расходи финансирања, други
финансијски трошкови и расходи

Страна: 12 Број: 2
621100

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Издаци за отплату главнице по
хартијама од
вриједности (изузев акција)

390.000,00

124.000,00

31,79%

вриједности у земљи (изузев акција)обвезнице

390.000,00

124.000,00

31,79%

621300

Издаци за отплату главнице примљ.
зајмова у земљи

450.000,00

595.000,00

132,22%

621340

Издаци за отплату главнице зајмова
примљених од
домаћих финан. субјеката (осим јавних)
Остали издаци

450.000,00
2.000.000,00

595.000,00
-

132,22%
0,00%

631900

Остали издаци

2.000.000,00

-

0,00%

631910

Остали издаци у земљи
Буџетска резерва

2.000.000,00
147.487,00

80.000,00

0,00%
54,24%

3.626.115,00

1.434.000,00

39,55%

621110

631000

Издаци за отплату главнице по хартијама
од

Укупно потрошачка јединица: 00100120

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020.године

ПЛАН
2021.године

4./3x100

1

2

3

4

5

Назив потрошачке јединице- Одсјек за локални
развој
Број потрошачке јединице: 00100124
511000

Издаци за произведену сталну имовину

65.000,00

175.000,00

269,23%

-

20.000,00

#DIV/0!

објеката и простора - настрешнице за
контејнере

-

20.000,00

#DIV/0!

511190

Издаци за изградњу и прибављање осталих
објеката- израда мурала

-

-

#DIV/0!

511200

Издаци за инвестиционо одржавање,
-

-

#DIV/0!

511100

Издаци за изградњу и прибављање
зграда и објеката

511120

Издаци за изградњу и прибављање
пословних

реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката
511290

Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкц.

#DIV/0!

и адаптацију зграда и објекатаканализација

#DIV/0!

511300

Издаци за набавку постројења и опреме

65.000,00

155.000,00

238,46%

511310

Издаци за набавку превозних средстава

65.000,00

155.000,00

238,46%

511700

Издаци за нематеријалну произведену
имовину

-

-

511710

Издаци за нематеријалну произведену
имовину- Стратегија развоја

631000

-

Остали издаци

96.000,00

280.000,00

291,67%

631100

Издаци по основу пореза на додату
вриједност-ПДВ

96.000,00

280.000,00

291,67%

631110

Издаци по основу пореза на додату
вриједност-ПДВ

6.000,00

10.000,00

166,67%

Датум: 18.02.2021. год.
631110

Страна: 13 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Издаци по основу пореза на додату
вриједн.-ПДВ-Водовод
Укупно потрошачка јединица: 00100124

90.000,00

270.000,00

300,00%

161.000,00

455.000,00

282,61%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

Назив потрошачке јединице- Одсјек за послове
заштите и спасавања
Број потрошачке јединице: 00100125
Расходи по основу коришћења роба и
услуга

#DIV/0!

Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,

#DIV/0!

комуникационих и транспортних услуга

#DIV/0!

412210

Расходи по основу утрошка енергије

#DIV/0!

412220
412400

Расходи за комуналне услуге- дезинсекција
Расходи за материјал за посебне намјене

#DIV/0!
#DIV/0!

412440
412500

Расходи за специјални материјал
Расходи за текуће одржавање

#DIV/0!
#DIV/0!

412520

Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката

#DIV/0!

412600

Расходи по основу путовања и смјештаја

#DIV/0!

412630

Расходи по осн. утрошка горива.

#DIV/0!

Дознаке на име социјалне заштите које
се

#DIV/0!

исплаћују из буџета Републике, општина
и градова

#DIV/0!

Дознаке на име социјалне заштите које
се

#DIV/0!

исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

#DIV/0!

412000
412200

416000

416100

416120

Текуће дознаке грађанима које се исплаћ.
из буџета Републике, општина и градова 60.000,00

63.000,00

#DIV/0!
105,00%

-

-

#DIV/0!

511300

адап. посл. објеката и простора
Издаци за набавку постројења и опреме

60.000,00

63.000,00

#DIV/0!
105,00%

511310

Издаци за набавку превозних средстава

60.000,00

60.000,00

100,00%

511320

Издаци за набавку канц. опреме, алата и
инвентара( ЦЗ)

511370

Издаци за набавку специјалне опреме

-

3.000,00

#DIV/0!

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

-

-

#DIV/0!

511000
511200

(осим установа социјалне заштите)
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката

511220

516000

Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и

#DIV/0!

Страна: 14 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

516100

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

516140

Издаци за залихе ситног инвентара, ауто
гума, одјеће, обуће и остало
Укупно потрошачка јединица: 00100125

-

-

#DIV/0!
#DIV/0!

60.000,00

63.000,00

105,00%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

Назив потрошачке јединице- Одјељење за општу
управу
Број потрошачке јединице: 00100130
Расходи финансирања и други
финансијски трошкови

2.300,00

1.750,00

76,09%

413300

Расходи по онову камата на примљене
зајмове у земљи

2.300,00

1.750,00

76,09%

413340

Расходи по основу камата на примљене
зајмове
од домаћих финансијских субјеката (осим
јавних)-(Лизинг)

2.300,00

1.750,00

76,09%

Издаци за произведену сталну имовину

60.000,00

60.000,00

100,00%

-

30.000,00

#DIV/0!

-

30.000,00

#DIV/0!

60.000,00

30.000,00

50,00%

адап. посл. објеката и простора у Мјесним
заједницама

60.000,00

30.000,00

50,00%

511300

Издаци за набавку постројења и опреме

-

-

#DIV/0!

511310

Издаци за набавку превозних средстава
(Лизинг)

511700

Издаци за нематеријалну произведену
имовину

511710

Издаци за нематеријалну произведену
имовину-

413000

511000
511100

Издаци за изградњу и прибављање
зграда и објеката

511120

Издаци за изградњу и прибављање
пословних објеката и

511200

простора - Изградња гаража
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката

511220

Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и

#DIV/0!
-

-

#DIV/0!

Дигитализација дијела архиве
Издаци за отплату дугова

9.500,00

9.950,00

#DIV/0!
104,74%

621300

Издаци за отплату главнице примљ.
зајмова у земљи

9.500,00

9.950,00

104,74%

621340

Издаци за отплату главнице примљ.
зајмова у земљи -Лизинг

9.500,00

9.950,00

104,74%

71.800,00

71.700,00

99,86%

621000

Укупно потрошачка јединица: 00100130

Датум: 18.02.2021. год.

Страна: 15 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Економски
код
1

Индекс

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

2

3

4

5

Назив потрошачке јединице- Одјељење за финансије
Број потрошачке јединице: 00100140
411000

Расходи за лична примања запослених

2.574.000,00

2.944.480,00

114,39%

411100

Расходи за бруто плате

1.990.000,00

2.435.580,00

122,39%

411100

Расходи за бруто плате

1.965.000,00

2.168.580,00

110,36%

411100

Расходи за бруто плате- приправници

25.000,00

267.000,00

1068,00%

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних
364.000,00

463.900,00

127,45%

34.000,00

40.000,00

117,65%

190.000,00

238.900,00

125,74%

примања запослених
411210

Расходи за накнаде за превоз и смјештај
(нето)

411220

Расходи за накнаде за топли оброк и
регрес (нето)

411250

Расходи за накнаде по основу награда
(нето)

20.000,00

20.000,00

100,00%

411260

Расходи по основу дневница за службена
путовања

10.000,00

10.000,00

100,00%

411290

Расходи за порезе и доприносе на накнаде

110.000,00

155.000,00

140,91%

411300

Расходи за накнаду плата запосл. за
вријеме боловања(бруто)

30.000,00

30.000,00

100,00%

411310

Расходи за накнаду плата запослених за
вријеме
боловања који се не рефундирају (нето)

20.000,00

20.000,00

100,00%

411390

Расходи за порезе и доприн. на накнаду
плата за вријеме боловања

10.000,00

10.000,00

100,00%

411400

Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи (бруто)

190.000,00

15.000,00

7,89%

411410

Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи (нето)

142.000,00

10.000,00

7,04%

411490

Расходи за порезе и допр.на отпремнине и
једнократне помоћи

48.000,00

5.000,00

10,42%

649.772,00

654.000,00

100,65%

412000

Расходи по основу коришћења роба и
услуга

412100

Расходи по основу закупа

18.000,00

18.000,00

100,00%

412120

Расходи за закуп канцеларијске опреме

18.000,00

18.000,00

100,00%

412200

Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,
262.000,00

266.000,00

101,53%

412210

комуникационих и транспортних услуга
Расходи по основу утрошка енергије

96.000,00

100.000,00

104,17%

412220

Расходи за комуналне услуге

80.000,00

80.000,00

100,00%

412230
412300

Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал

86.000,00
35.500,00

86.000,00
41.000,00

100,00%
115,49%

412310

Расходи за канцеларијски материјал

20.000,00

19.500,00

97,50%

412320

Расходи за метријал за одржавање чистоће

5.000,00

8.000,00

160,00%

412330

Расходи за стручну литературу часописе и
дневну штампу

8.500,00

8.500,00

100,00%

Страна: 16 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

412390
412400

Расходи за остали режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене

412440

2.000,00
-

5.000,00
25.000,00

250,00%
#DIV/0!

Расходи за матер.за посебне намј. за
потребе ватрог. служби

5.000,00

#DIV/0!

412490

Расходи за остали матер. за посебне
намјене

20.000,00

#DIV/0!

412500

Расходи за текуће одржавање

41.000,00

42.000,00

102,44%

412510

Расходи за текуће одржавање зграда

23.000,00

20.000,00

86,96%

412530

Расходи за текуће одржавање опреме

16.000,00

20.000,00

125,00%

412590
412600

Расходи за остало текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја

2.000,00
49.000,00

2.000,00
47.000,00

100,00%
95,92%

412610

Расходи по основу путовања и смјештаја у
земљи

5.000,00

5.000,00

100,00%

412620

Расходи по основу путовања и смјештаја у
иностранству

2.000,00

2.000,00

100,00%

412630
412700

Расходи по осн. утрошка горива.
Расходи за стручне услуге

42.000,00
138.000,00

40.000,00
125.000,00

95,24%
90,58%

412710

Расходи за услуге финансијског
посредовања

9.000,00

9.000,00

100,00%

412720

Расходи за услуге осигурања

7.000,00

7.000,00

100,00%

412730

Расходи за услуге информисања и медија

75.000,00

75.000,00

100,00%

412750

расходи за правне и административне
услуге

4.000,00

4.000,00

100,00%

412760

Расходи за услуге процјене и вјештачења

412770

Расходи за компјутерске услуге

412790

Расходи за остале стручне услуге

412790
412900

Расходи за остале стручне услуге-ФУК
Остали непоменути расходи

412920

Расходи за стручно усавршавање
запослених

412930

8.000,00

5.000,00

62,50%

30.000,00

20.000,00

66,67%

5.000,00

5.000,00

100,00%

106.272,00

90.000,00

#DIV/0!
84,69%

10.000,00

10.000,00

100,00%

Расходи за бруто накн. за рад ван радног
односа

23.272,00

20.000,00

85,94%

412930

Расходи за бруто накн. за рад ван радног
односа-волонтери

10.000,00

5.000,00

50,00%

412940

Расходи по основу репрезентације

50.000,00

40.000,00

80,00%

412970

Расходи по основу пореза, допр. и непор.
накнада на терет послодавца

10.000,00

10.000,00

100,00%

412990

Остали непоменути расходи

3.000,00

5.000,00

166,67%

480000

Трансфери између и унутар јединица
власти

5.113,00

7.000,00

136,91%

487000

Трансфери између различитих јединица
власти

5.113,00

7.000,00

136,91%

487300

Трансфери јединицама локалне
самоуправе

1.107,00

2.000,00

180,67%

487400

Трансфери фондовима обавезног
социјалног осигурања

1.006,00

2.000,00

198,81%

487911

Трансфери осталим јединицама властифонд солидарности

3.000,00

3.000,00

100,00%

Издаци за произведену сталну имовину

22.500,00

10.000,00

44,44%

511300

Издаци за набавку постројења и опреме

22.500,00

10.000,00

44,44%

511320

Издаци за набавку канц опреме, алата и
инвентара

12.000,00

10.000,00

83,33%

511330

Издаци за набавку комуникационе и
рачунарске опреме

511000

5.000,00

0,00%

Датум: 18.02.2021. год.

Страна: 17 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

511340

Издаци за набавку гријне, расхладне и
заштитне опреме

511700

Издаци за нематеријалну произведену
имовину

-

-

#DIV/0!

511710

Издаци за нематеријалну произв.
имовину- рачунарски програми

-

-

#DIV/0!

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

10.000,00

10.000,00

100,00%

516100

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

10.000,00

10.000,00

100,00%

516140

Издаци за залихе ситног инвентара, ауто
гума, одјеће, обуће и остало

10.000,00

10.000,00

100,00%

630000

Остали издаци

33.500,00

35.000,00

104,48%

638000

Остали издаци из трансакcija између
или унутар јединица власти

33.500,00

35.000,00

104,48%

638100

Остали издаци из трансакcija између
или унутар јединица власти

33.500,00

35.000,00

104,48%

638110

Издаци за накнаде плате за вријеме
породиљ.болов.који се рефунд.
12.500,00

15.000,00

120,00%

21.000,00
3.294.885,00

20.000,00
3.660.480,00

95,24%
111,10%

516000

од фонда обавезног социјалног осигурања
638120

5.500,00

0,00%

Издаци за накнаде плата за вријеме болов.
који се рефунд.
од фонда обавезног социјалног осигурања
Укупно потрошачка јединица: 00100140

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3x100

1

2

3

4

5

Назив потрошачке јединице- Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности
Број потрошачке јединице: 00100150
412000

Расходи по основу роба и услуга

89.000,00

74.000,00

83,15%

412500

Расходи за текуће одржавање

77.000,00

62.000,00

80,52%

412520

Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских
објеката-из водних накнада

65.000,00

50.000,00

76,92%

412530

Расходи за текуће одржавање опремепротивградна заштита

12.000,00

12.000,00

100,00%

412700

Расходи за стручне услуге

12.000,00

12.000,00

100,00%

412790

Расходи за остале стручне услугемртвозорство

12.000,00

12.000,00

100,00%

Субвенције

330.000,00

275.000,00

83,33%

414100

Субвенције

330.000,00

275.000,00

83,33%

414120

Субвенције јавним нефинансијским
субјектима- Радио Брод

100.000,00

100.000,00

100,00%

414120

Субвенције јавним нефинансијским
субјектима- ЈЗУ Дом здравља

100.000,00

100.000,00

100,00%

414120

Субвенције јавним неф субјектима- ДОО
Борац

20.000,00

25.000,00

125,00%

414120

ЈКП Комвод Брод

80.000,00

50.000,00

62,50%

414140

Субвенције нефинансијским субјектимапо Програму

30.000,00

-

0,00%

414000

Страна: 18 Број: 2
415000

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Грантови

566.500,00

654.000,00

115,45%

415200

Грантови у земљи

566.500,00

654.000,00

115,45%

415210

Текући грантови политичким
организацијама

40.000,00

30.000,00

75,00%

415210

Текући грантови спортским
организацијама

70.000,00

170.000,00

242,86%

415210

Текући грант Борачкој организацији

75.000,00

75.000,00

100,00%

415210

Текући грант за Удружење ратних заробљ.логораша

20.000,00

20.000,00

100,00%

415210

Текући грант за Црвени крст

5.000,00

30.000,00

600,00%

415210

Текући грантови за одржавање културних
манифестација

25.000,00

50.000,00

200,00%

415210

Текући грантови за омладинске пројекте

22.000,00

-

0,00%

415210

Текући грант- пољопривредна задруга

10.000,00

5.000,00

50,00%

415210

Текући грант за основно образовање

67.000,00

100.000,00

149,25%

415210

Текући грант удружењима

37.000,00

50.000,00

135,14%

415210

Удружење за тражење заробљених бораца
и несталих цивила

13.000,00

10.000,00

76,92%

415210

Удружење ветерана Брод

36.000,00

12.000,00

33,33%

415210

Општинско удружење пензионера

3.000,00

3.000,00

100,00%

415210

Српско спортско удружење "Пријатељи"(Школа фудбала)

3.000,00

3.000,00

100,00%

415210

Удружење породица са четворо и више
дјеце

13.000,00

6.000,00

46,15%

415210

Удружење "Корак наде"

13.000,00

12.000,00

92,31%

415210

Текући грант за учешће општине у
пројектима из области безбиједности
саобраћаја

12.000,00

17.000,00

141,67%

415210

Текући грант за борбу против наркоманије

1.000,00

1.000,00

100,00%

415210

Текући грант вјерским организацијама

3.000,00

10.000,00

333,33%

415230

Капитални грантови непрофит. субјектима
у земљи- Борачка организација

5.000,00

25.000,00

500,00%

415230

Капитални грантови непрофитним
субјектима у земљи- Вјерски објекти

25.000,00

20.000,00

80,00%

415230

Капитални грантови непроф. субјектима у
земљи-Основна школа

65.000,00

-

0,00%

415230

Капитални грантови непроф. субјектима у
земљи-остали

3.500,00

5.000,00

142,86%

263.000,00

335.000,00

127,38%

263.000,00

335.000,00

127,38%

106.000,00

105.000,00

99,06%

416000

Дознаке на име социјалне заштите које
се исплаћују
из буџета Републике, општина и градова

416100

Дознаке на име социјалне заштите које
се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

416120

Текуће дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова (студенти)

416120

Текуће дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова (стипендије за СШЦ)

416120

30.000,00

Текуће дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова (пољопривреда)

157.000,00

200.000,00

127,39%

Датум: 18.02.2021. год.
511000

Страна: 19 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Издаци за произведену сталну имовину

-

-

#DIV/0!

511700

Издаци за нематеријалну произведену
имовину

-

-

#DIV/0!

511710

Издаци за нематеријалну произведену
имов.- програми за шуме
1.248.500,00

1.338.000,00

#DIV/0!
107,17%

и претварање пољ. земљишта
Укупно потрошачка јединица: 00100150

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

Назив потрошачке јединице- Одјељење за просторно
уређење, стамбеноБрој потрошачке јединице: 00100160
412000

Расходи по основу коришћења роба и
услуга

925.000,00

786.000,00

84,97%

комуникационих и транспортних услуга

145.000,00

150.000,00

103,45%

412220

Расходи за комуналне услуге ( паркинг и
гранични прелаз)

145.000,00

150.000,00

103,45%

412500

Расходи за текуће одржавање

292.000,00

175.000,00

59,93%

412510

Расходи за текуће одржавање зграда- хол
Борачке орг.

30.000,00

5.000,00

16,67%

412520

Расходи за текуће одржавање осталих
грађев. објеката- путна мрежа

185.000,00

100.000,00

54,05%

412520

Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских
20.000,00

20.000,00

100,00%

29.000,00

25.000,00

86,21%

-

-

#DIV/0!

грађевинских објеката- одржавање
споменика и станова

15.000,00

15.000,00

100,00%

412520

Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката -аутобуска
стајалишта

13.000,00

10.000,00

76,92%

412700

Расходи за стручне услуге

30.000,00

40.000,00

133,33%

412750

Расходи за правне и административне
услуге (геодетско-катастарске)
30.000,00

40.000,00

133,33%

458.000,00

421.000,00

91,92%

60.000,00

73.000,00

121,67%

412200

Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,

објеката - вертикална и хоризонтална
сигнализација
412520

Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката- градска расвјета

412520

Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката Градска тржница и Спортско- рекреативни
центар

412520

Расходи за текуће одржавање осталих

услуге и остале правне и административне
услуге
412800

Расходи за услуге одржавања јавних
површина и заштите животне средине

412810

Расходи за услуге одржавања јавних
површина-зелене површине

Страна: 20 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

412810

Расходи за услуге одржавања јавних
површина-уређење простора

15.000,00

10.000,00

66,67%

412810

Расходи за услуге одржав. јавних
површина, хортикултура и засад дрвећа

33.000,00

23.000,00

69,70%

412810

Расходи за услуге одржавања јавних
површ.-чишћење тротоара и улица

30.000,00

40.000,00

133,33%

412810

Расходи за услуге одржавања јавних
површина- одвоз контејнера

2.000,00

2.000,00

100,00%

412810

Расходи за услуге одржав. јавних
површина- зимска служба

50.000,00

50.000,00

100,00%

412810

Расходи за услуге одржавања јавних
површина- улична расвјета

210.000,00

215.000,00

102,38%

412810

Расходи за остале услуге одржавања
3.000,00

3.000,00

100,00%

5.000,00

5.000,00

100,00%

50.000,00
-

-

0,00%
#DIV/0!

јавних површина- гранични прелаз
412810

Расходи за остале услуге одржавања
јавних површина- уређење обале Саве

412820
412900
412930
511000

Расходи за услуге заштите животне
средине
животне средине- санација депоније смећа
Остали непоменути расходи
Расходи за бруто накн. за рад ван радног
односа(стручне усл. комисија)

#DIV/0!

Издаци за произведену сталну имовину

793.000,00

395.000,00

49,81%

511100

Издаци за изградњу и прибављање
зграда и објеката

630.000,00

125.000,00

19,84%

511100

Издаци за изградњу и прибављање
пословних
50.000,00

25.000,00

50,00%

580.000,00

100.000,00

17,24%

43.000,00

240.000,00

558,14%

33.000,00

-

0,00%

10.000,00

-

0,00%

40.000,00

240.000,00
20.000,00

#DIV/0!
50,00%

-

20.000,00

#DIV/0!

објеката и простора - вањског
освјетљ.,тротоара и улица
511130

Издаци за изградњу и прибављање
саобраћајних објеката-асфалтирање

511200

Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката

511220

Издаци за инвестиционо одрж.
Реконструкц. ,и адаптацију
пословних објеката и простора- Спортскокултурни центар

511290

Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструк.и адаптацију спотских,
рекреат. терена, уређених зел. повр.,
паркова и тргова-Игралиште Лијешће

511290

Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструк.и адаптацију спотских,
рекреат. терена, уређених зелених
површина, паркова и тргова-

511300

Трг (учешће општине)
Издаци за набавку постројења и опреме

511390

Издаци за набавку построј. и опреме-видео
надзор за град и ОШ Св. Сава

511360

Издаци за набавку опреме за образовање,
науку, културу и спорт

10.000,00

-

0,00%

511370

Издаци за набавку специјалне опреме

30.000,00

-

0,00%

511700

Издаци за нематеријалну произведену
имовину

80.000,00

10.000,00

12,50%

Датум: 18.02.2021. год.
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Издаци за нематеријалну произведену
имовину- пројектна документац.
и регулациони планови

30.000,00

10.000,00

33,33%

Издаци за нематеријалну произведену
имовину- ГИС (Географски инфор. систем)

50.000,00

-

0,00%

Издаци за непроизведену сталну
имовину

17.000,00

100.000,00

588,24%

513100

Издаци за прибављање земљишта

17.000,00

100.000,00

588,24%

513110

Издаци по основу улаг. у прибављање
земљишта

17.000,00

100.000,00

588,24%

1.735.000,00

1.281.000,00

73,83%

511710
513000

Укупно потрошачка јединица: 00100160

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020.године

ПЛАН
2021. године

4./3x100

1

2

3

4

5

50.000,00

55.000,00

110,00%

50.000,00

55.000,00

110,00%

40.000,00

45.000,00

112,50%

(по налогу комуналне полиције) и
збрињавање животиња

10.000,00

10.000,00

100,00%

Укупно потрошачка јединица: 00100170

50.000,00

55.000,00

110,00%

Назив потрошачке јединице- Одјељење за
инспекцијске послове и послове
комуналне полиције
Број потрошачке јединице: 00100170
412000
412200

Расходи по основу коришћења роба и
услуга
Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,
комуникационих и транспортних услуга

412220

Расходи за комуналне услуге
(дератизација и дезинсекција)

412220

Расходи за комуналне услуге

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

О П И С

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

60.000,00

60.000,00

100,00%

комуникационих и транспортних услуга

17.500,00

17.500,00

100,00%

412210

Расходи по основу утрошка енергије

11.500,00

11.500,00

100,00%

412230
412500

Расходи за комуникационе услуге
Расходи за текуће одржавање

6.000,00
4.000,00

6.000,00
4.000,00

100,00%
100,00%

Назив потрошачке јединице- Мјесне заједнице
Број потрошачке јединице: 00100200
412000
412200

Расходи по основу коришћења роба и
услуга
Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,

Страна: 22 Број: 2
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412510

Расходи за текуће одржавање зграда

2.500,00

2.500,00

100,00%

412530
412600

Расходи за текуће одржавање опреме
Расходи по основу путовања и смјештаја

1.500,00
22.000,00

1.500,00
22.000,00

100,00%
100,00%

412630

Расходи по основу утрошка горива

22.000,00

22.000,00

100,00%

412800

Расходи за услуге одрж. јавних
површина и заштите живот. средине

8.000,00

8.000,00

100,00%

412810

Расходи за услуге одржавања јавних
површина-

8.000,00

8.000,00

100,00%

412900

Остали непоменути расходи

8.500,00

8.500,00

100,00%

412940

Расходи по основу репрезентације

8.000,00

8.000,00

100,00%

412990

Остали непоменути расходи
Укупно потрошачка јединица: 00100200

500,00
60.000,00

500,00
60.000,00

100,00%
100,00%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

Назив потрошачке јединице- Центар за социјални
рад
Број потрошачке јединице: 00100300
411000

Расходи за лична примања запослених

224.300,00

243.880,00

108,73%

411100

Расходи за бруто плате

171.500,00

200.000,00

116,62%

411100

Расходи за бруто плате

171.500,00

200.000,00

116,62%

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних
35.470,00

38.920,00

109,73%

980,00

1.010,00

103,06%

22.800,00

22.560,00

98,95%

примања запослених
411210

Расходи за накнаде за превоз и смјештај
(нето)

411220

Расходи за накнаде за топли оброк и
регрес (нето)

411250

Расходи за накнаде по основу награда
(нето)

411260

Расходи по основу дневница за службена
путовања

411290

350,00
440,00

-

0,00%

Расходи за порезе и доприносе на накнаде

11.250,00

15.000,00

133,33%

411300

Расходи за накнаду плата запослених за
вријеме боловања (бруто)

11.330,00

-

0,00%

411310

Расходи за накнаду плата запослених за
вријеме
боловања који се не рефундирају (нето)

5.930,00

-

0,00%

411390

Расходи за порезе и доприносе на накнаду
плата за вријеме боловања

5.400,00

-

0,00%

411400

Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи (бруто)

6.000,00

4.960,00

82,67%

411410

Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи (нето)

6.000,00

3.000,00

50,00%

411490

Расходи за остали матер. за посебне
намјене

412000
412100

Расходи по основу коришћења роба и
услуга
Расходи по основу закупа

1.960,00
25.200,00

21.660,00

85,95%

600,00

-

0,00%

Датум: 18.02.2021. год.
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412110

Расходи за закуп пословних објеката и
простора

412200

Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,
комуникационих и транспортних услуга

600,00

-

0,00%

11.200,00

10.310,00

92,05%

4.900,00

4.600,00

93,88%

300,00

320,00

106,67%

412210

Расходи по основу утрошка енергије

412220

Расходи за комуналне услуге

412230
412300

Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал

6.000,00
2.600,00

5.390,00
2.130,00

89,83%
81,92%

412310

Расходи за канцеларијски материјал

1.500,00

1.130,00

75,33%

412320

Расходи за метријал за одржавање чистоће

500,00

400,00

80,00%

412330

Расходи за стручну литературу часописе и
дневну штампу

400,00

500,00

125,00%

412390
412500

Расходи за остали режијски материјал
Расходи за текуће одржавање

200,00
800,00

100,00
600,00

50,00%
75,00%

412510

Расходи за текуће одржавање зграда

200,00

-

0,00%

412530
412600

Расходи за текуће одржавање опреме
Расходи по основу путовања и смјештаја

600,00
3.000,00

600,00
3.000,00

100,00%
100,00%

412630
412700

Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге

3.000,00
1.500,00

3.000,00
1.300,00

100,00%
86,67%

412720

Расходи за услуге осигурања

900,00

900,00

100,00%

412770
412900

Расходи за компјутерске услуге
Остали непоменути расходи

600,00
5.500,00

400,00
4.320,00

66,67%
78,55%

412930

Расходи за бруто накн. за рад ван радног
односа

3.800,00

3.820,00

100,53%

412940

Расходи по основу репрезентације

700,00

200,00

28,57%

412990

Остали непоменути расходи

1.000,00

300,00

30,00%

967.400,00

1.027.000,00

106,16%

836.400,00

896.000,00

107,13%

55.000,00

50.000,00

90,91%

480.000,00

560.000,00

116,67%

416000

Дознаке на име социјалне заштите које
се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

416100

Дознаке на име социјалне заштите које
се
исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

416110

Текуће дознаке корисницима социјалне
заштите (штићеницима) које
се исплаћују од стране установа соц.
заштите- стална новчана помоћ

416110

Текуће дознаке корисницима соц. заштите
(штићеницима) које се
испл. од стране устан. соц. зашт- додатак
за његу и пом. другог лица

416110

Текуће дознаке корисницима социјалне
заштите

416110

Текуће дознаке корисницима социјалне
заштите (штићеницима) које
се исплаћују од стране уст. соц. заштитеједнократна новчана помоћ

416110

#DIV/0!

30.000,00

20.000,00

66,67%

133.000,00

114.000,00

85,71%

Текуће дознаке корис. соц.заштите
(штићеницима)-које се
исплаћ.од стране установа соц. заштите
(субвенције)- превоз
школ. дјеце, животни стандард, комунал. и
стимул. наталитета

Страна: 24 Број: 2
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Текуће дознаке корисницима социјалне
заштите (штићеницима) које
се исплаћују од стране установа социјалне
заштите-корисницима
туђе његе који су остварили право на
инвалиднину

68.400,00

82.000,00

119,88%

70.000,00

70.000,00

100,00%

исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

131.000,00

131.000,00

100,00%

416310

Дознаке установама соц. зашт. за смј.
штићеника

125.000,00

125.000,00

100,00%

416310

Остале дознаке пружаоцима услуга
социјалне заштите које
6.000,00

6.000,00

100,00%

Трансфери између и унутар јединица
власти

15.000,00

15.000,00

100,00%

487000

Трансфери између различитих јединица
власти

15.000,00

15.000,00

100,00%

487400

Трансфери фондовима обавезног
социјалног осигурања

15.000,00

15.000,00

100,00%

487400

Трансфери фондовима обавезног
социјалног осигурања

15.000,00

15.000,00

100,00%

416110

Текуће дознаке корисницима социјалне
заштите (штићеницима) које
се исплаћују од стране установа социјалне
заштите-породице са
четверо и више дјеце

416300

Дознаке пружаоцима услуга социјалне
заштите које се

се исплаћују од стране установа соц. зашсахране
480000

511000

Издаци за произведену сталну имовину

-

-

#DIV/0!

511300

Издаци за набавку постројења и опреме

-

-

#DIV/0!

511330

Издаци за набавку комуникационе и
рачунарске опреме

-

-

#DIV/0!

511340

Издаци за набавку гријне, расхладне и
заштитне опреме

-

-

#DIV/0!

Остали издаци из трансакcija између
или унутар јединица власти

6.400,00

-

0,00%

638100

Остали издаци из трансакcija између
или унутар јединица власти

6.400,00

-

0,00%

638120

Издаци за накнаде плата за вријеме
боловања који се рефундирају
6.400,00
1.238.300,00

1.307.540,00

0,00%
105,59%

638000

од фонда обавезног социјалног осигурања
Укупно потрошачка јединица: 00100300

Датум: 18.02.2021. год.
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Економски
код

ОПИС

1

2
Назив потрошачке јединице- ЈУП "Бели анђео"

Индекс

РЕБАЛАНС
2020.године

ПЛАН
2020. године

4./3х100

3

4

5

Број потрошачке јединице: 00100400
411000

Расходи за лична примања запослених

411.400,00

443.380,00

107,77%

411100

Расходи за бруто плате

320.500,00

336.000,00

104,84%

411100

Расходи за бруто плате

320.500,00

336.000,00

104,84%

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних
69.900,00

84.550,00

120,96%

6.000,00

7.000,00

116,67%

37.000,00

44.460,00

120,16%

2.000,00

1.670,00

83,50%

600,00

600,00

100,00%

примања запослених
411210

Расходи за накнаде за превоз и смјештај
(нето)

411220

Расходи за накнаде за топли оброк и
регрес (нето)

411250

Расходи за накнаде по основу награда
(нето)

411260

Расходи по основу дневница за службена
путовања

411290

Расходи за порезе и доприносе на накнаде

24.300,00

30.820,00

126,83%

411300

Расходи за накнаду плата запослених за
вријеме боловања(бруто)

16.000,00

18.000,00

112,50%

411310

Расходи за накнаду плата запослених за
вријеме
боловања који се не рефундирају (нето)

10.000,00

11.000,00

110,00%

411390

Расходи за порезе и доприносе на накнаду
плата за вријеме боловања

6.000,00

7.000,00

116,67%

411400

Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи (бруто)

5.000,00

4.830,00

96,60%

411410

Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи (нето)

4.000,00

4.000,00

100,00%

411490

Расходи за порезе и допр.на отпремнине и
једнократне помоћи

1.000,00

830,00

83,00%

125.100,00

137.620,00

110,01%

комуникационих и транспортних услуга

56.000,00

57.000,00

101,79%

412210

Расходи по основу утрошка енергије

47.000,00

48.000,00

102,13%

412220

Расходи за комуналне услуге

7.000,00

7.000,00

100,00%

412230
412300

Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал

2.000,00
41.000,00

2.000,00
42.000,00

100,00%
102,44%

412310

Расходи за канцеларијски материјал

2.000,00

2.000,00

100,00%

412320

Расходи за метријал за одржавање чистоће

5.000,00

6.000,00

120,00%

412390

Расходи за остали режијски материјал
(храна)

34.000,00

34.000,00

100,00%

412400

Расходи за материјал за посебне намјене

8.966,00

6.970,00

77,74%

412420

Расходи за медицински и лаборатор.
материјал

966,00

970,00

100,41%

412430

Расходи за матер.за образовање, науку,
културу и спорт

8.000,00

6.000,00

75,00%

412000
412200

Расходи по основу коришћења роба и
услуга
Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,
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412500

Расходи за текуће одржавање

6.000,00

8.500,00

141,67%

412510

Расходи за текуће одржавање зграда

5.000,00

6.000,00

120,00%

412530
412600

Расходи за текуће одржавање опреме
Расходи по основу путовања и смјештаја

1.000,00
2.000,00

2.500,00
3.000,00

250,00%
150,00%

412610

Расходи по основу путовања и смјештаја у
земљи

1.000,00

2.000,00

200,00%

412630
412700

Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге

1.000,00
4.634,00

1.000,00
5.100,00

100,00%
110,06%

412710

Расходи за услуге финансијског
посредовања

1.500,00

1.500,00

100,00%

412720

Расходи за услуге осигурања

734,00

1.200,00

163,49%

412730

Расходи за услуге информисања и медија

500,00

500,00

100,00%

412750

расходи за правне и административне
услуге

412770

Расходи за компјутерске услуге

1.200,00

1.200,00

100,00%

412790
412900

Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи

700,00
6.500,00

700,00
15.050,00

100,00%
231,54%

412930

Расходи за бруто накн. за рад ван радног
односа

412940

Расходи по основу репрезентације

#DIV/0!

6.050,00
1.500,00

4.000,00

266,67%

5.000,00
24.300,00

5.000,00
2.000,00

100,00%
8,23%

и адаптацију зграда и објеката

20.600,00

-

0,00%

511210

Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката

20.600,00

-

0,00%

511300

Издаци за набавку постројења и опреме

3.700,00

2.000,00

54,05%

511310

Издаци за набавку превозних средстава

3.700,00

-

0,00%

511340

Издаци за набавку гријне, расхладне и
заштитне опреме

511360

Издаци за набавку опреме за образовање,
науку, културу и спорт

412990
511000
511200

Остали непоменути расходи
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање.
реконструкцију

2.000,00
-

-

#DIV/0!

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

5.700,00

-

0,00%

516100

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

5.700,00

-

0,00%

516140

Издаци за залихе ситног инвентара, ауто
гума, одјеће, обуће и остало

5.700,00

-

0,00%

Остали издаци из трансакcija између
или унутар јединица власти

5.000,00

6.000,00

120,00%

638100

Остали издаци из трансакcija између
или унутар јединица власти

5.000,00

6.000,00

120,00%

638120

Издаци за накнаде плате за вријеме болов.
који се рефунд.
5.000,00
571.500,00

6.000,00
589.000,00

120,00%
103,06%

516000

638000

од фонда обавезног социјалног осигурања
Укупно потрошачка јединица: 00100400

Датум: 18.02.2021. год.
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2020. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

Назив потрошачке јединице- ЈУ Туристичка
организација општине Брод
Број потрошачке јединице: 00100920
411000

Расходи за лична примања запослених

182.500,00

298.950,00

163,81%

411100

Расходи за бруто плате

162.500,00

225.000,00

138,46%

411100

Расходи за бруто плате

162.500,00

225.000,00

138,46%

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних
15.000,00

68.950,00

459,67%

13.800,00

#DIV/0!

32.100,00

246,92%

примања запослених
411210

Расходи за накнаде за превоз и смјештај
(нето)

411220

Расходи за накнаде за топли оброк и
регрес (нето)

411250

Расходи за накнаде по основу награда
(нето)

411260

Расходи по основу дневница за службена
путовања

411290

Расходи за порезе и доприносе на накнаде

411300

Расходи за накнаду плата запосл.за
вријеме боловања(бруто)

411310

Расходи за накнаду плата запослених за
вријеме

13.000,00

#DIV/0!
2.000,00

100,00%

21.050,00

#DIV/0!

5.000,00

-

0,00%

боловања који се не рефундирају (нето)

3.000,00

-

0,00%

411390

Расходи за порезе и допр. на накнаду плата
за вријеме боловања

2.000,00

-

0,00%

411400

Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи (бруто)

-

5.000,00

#DIV/0!

411410

Расходи за отпремнине и једнократне
помоћи (нето)

5.000,00

#DIV/0!

411490

Расходи за порезе и допр.на отпремнине и
једнократне помоћи

412000

Расходи по основу коришћења роба и
услуга

2.000,00

#DIV/0!
126.400,00

124.530,00

98,52%

412100

Расходи по основу закупа

15.000,00

4.350,00

29,00%

412110

Расходи за закуп зграда и грађ. објеката

11.000,00

4.350,00

39,55%

412140

Расходи за закуп земљишта

4.000,00

-

0,00%

412200

Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,
комуникационих и транспортних услуга

28.700,00

38.000,00

132,40%

412210

Расходи по основу утрошка енергије

20.000,00

30.000,00

150,00%

412220

Расходи за комуналне услуге

7.000,00

6.500,00

92,86%

412230

Расходи за комуникационе услуге

1.700,00

1.500,00

88,24%

412300

Расходи за режијски материјал

5.500,00

16.500,00

300,00%

412310

Расходи за канцеларијски материјал

4.000,00

6.500,00

162,50%

412320

Расходи за метријал за одржавање чистоће

1.500,00

5.000,00

333,33%

412390

Расходи за остали режијски материјал

5.000,00

#DIV/0!
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412400

Расходи за материјал за посебне намјене

412420

Расходи за медицински и лаборатор.
материјал

-

#DIV/0!

412430

Расходи за матер.за образовање, науку,
културу и спорт

#DIV/0!

412500

Расходи за текуће одржавање

412510

Расходи за текуће одржавање зграда

412530
412600

Расходи за текуће одржавање опреме
Расходи по основу путовања и смјештаја

412610

Расходи по основу путовања и смјештаја у
земљи

412630
412700

Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге

412710

Расходи за услуге финансијског
посредовања

412720

Расходи за услуге осигурања

412730

Расходи за услуге информисања и медија

412740

Расходи за рачуноводствене услуге

412750

расходи за правне и административне
услуге

412770

Расходи за компјутерске услуге

412790
412900

Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи

412920

Расходи за стручно усавршавање
запослених

412930

Расходи за бруто накн. за рад ван радног
односа

412940

Расходи по основу репрезентације

412970

Расходи по основу пореза, допр. и непор.
накнада на терет послодавца

412990
511000

Остали непоменути расходи
Издаци за произведену сталну имовину

5.000,00

-

-

#DIV/0!

0,00%
#DIV/0!

5.000,00
15.000,00

10.000,00

0,00%
66,67%
#DIV/0!

15.000,00
7.200,00

10.000,00
15.820,00

66,67%
219,72%

1.500,00
200,00

2.800,00

1400,00%

1.500,00
7.000,00

7.020,00

100,29%

-

2.000,00

#DIV/0!

1.000,00

#DIV/0!

39.860,00

#DIV/0!
79,72%

50.000,00

2.000,00
10.000,00

17.460,00

174,60%

6.500,00

5.000,00

76,92%

1.900,00
33.500,00
2.000,00

13.500,00
-

40,30%
0,00%

2.000,00

-

0,00%

-

-

#DIV/0!

511300

Издаци за набавку постројења и опреме

511330

Издаци за набавку комуникационе и
рачунарске опреме

511340

Издаци за набавку гријне, расхладне и
заштитне опреме

1.000,00

-

0,00%

511370

Издаци за набавку специјалне опреме

1.000,00

-

0,00%

511360

Издаци за набавку опреме за образовање,
науку, културу и спорт

-

-

#DIV/0!

Остали издаци

10.000,00

-

0,00%

631100

Издаци по основу пореза на додату
вриједност-ПДВ

10.000,00

-

0,00%

631110

Издаци по основу пореза на додату
вриједност-ПДВ

10.000,00

-

0,00%

Остали издаци из трансакcija између
или унутар јединица власти

18.000,00

-

0,00%

638100

Остали издаци из трансакcija између
или унутар јединица власти

18.000,00

-

0,00%

638110

Издаци за накнаде плате за вријеме
породиљ. болов. који се рефунд.
18.000,00
338.900,00

423.480,00

0,00%
124,96%

631000

638000

од фонда обавезног социјалног осигурања
Укупно потрошачка јединица: 00100920
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

РЕБАЛАНС
2021. године

ПЛАН
2021. године

4./3х100

1

2

3

4

5

28.500,00

32.000,00

112,28%

примања запослених

28.500,00

32.000,00

112,28%

411210

Расходи за накнаде за превоз и смјештај
(нето)

27.000,00

30.000,00

111,11%

411260

Расходи по основу дневница за службена
путовања

1.500,00

2.000,00

133,33%

226.500,00

248.000,00

109,49%

комуникационих и транспортних услуга

179.700,00

189.700,00

105,56%

412210

Расходи по основу утрошка енергије

175.000,00

185.000,00

105,71%

412220

Расходи за комуналне услуге

1.700,00

1.700,00

100,00%

412230
412300

Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал

3.000,00
8.000,00

3.000,00
11.800,00

100,00%
147,50%

412310

Расходи за канцеларијски материјал

2.400,00

2.700,00

112,50%

412320

Расходи за метријал за одржавање чистоће

2.200,00

3.200,00

145,45%

412330

Расходи за стручну литературу часописе и
дневну штампу

1.400,00

2.400,00

171,43%

412390
412400

Расходи за остали режијски материјал
Расходи за метријал за посебне намјене

2.000,00
5.700,00

3.500,00
6.000,00

175,00%
105,26%

412430

Расходи за метријал за образовање, науку,
културу и спорт

5.200,00

5.500,00

105,77%

412490
412500

Расходи за метријал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање

500,00
9.000,00

500,00
12.000,00

100,00%
133,33%

412510

Расходи за текуће одржавање зграда

4.500,00

6.000,00

133,33%

412530
412600

Расходи за текуће одржавање опреме
Расходи по основу путовања и смјештаја

4.500,00
8.000,00

6.000,00
10.000,00

133,33%
125,00%

412610

Расходи по основу путовања и смјештаја у
земљи

6.000,00

8.000,00

133,33%

412630
412700

Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге

2.000,00
6.000,00

2.000,00
6.000,00

100,00%
100,00%

412720

Расходи за услуге осигурања

1.500,00

1.500,00

100,00%

412730

Расходи за услуге информисања и медија

1.700,00

1.700,00

100,00%

412770

Расходи за компјутерске услуге

500,00

500,00

100,00%

412790
412900

Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи

2.300,00
10.100,00

2.300,00
12.500,00

100,00%
123,76%

412920

Расходи за стручно усавршавање
запослених

2.000,00

2.000,00

100,00%

412930

Расходи за бруто накн. за рад ван радног
односа

1.500,00

3.000,00

200,00%

Назив потрошачке јединице- ЈУ Средњошколски
центар "Никола Тесла"
Број потрошачке јединице: 08150047
411000
411200

412000
412200

Расходи за лична примања запослених
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних

Расходи по основу коришћења роба и
услуга
Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,

Страна: 30 Број: 2
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6.100,00

6.000,00

98,36%

500,00
26.000,00

1.500,00
15.000,00

300,00%
57,69%

23.000,00

10.000,00

43,48%

и адаптацију зграда и објеката
Издаци за набавку постројења и опреме

23.000,00
3.000,00

10.000,00
5.000,00

43,48%
166,67%

Издаци за набавку опреме за образовање,
науку, културу и спорт

3.000,00

5.000,00

166,67%

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

-

5.000,00

516100

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

-

5.000,00

516140

Издаци за залихе ситног инвентара, ауто
гума, одјеће, обуће и остало

412990
511000
511200

Расходи по основу репрезентације
Остали непоменути расходи
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање.
реконструкцију
и адаптацију зграда и објеката

511210
511300
511360
516000

Издаци за инвестиционо одржавање.
реконструкцију

Укупно потрошачка јединица: 08150047

5.000,00
281.000,00

300.000,00

106,76%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
Индекс

Економски
код

ОПИС

ПЛАН
2020. године

РЕБАЛАНС
2021. године

4./3x100

1

2

3

4

5

19.700,00

20.100,00

102,03%

11.100,00

10.020,00

90,27%

9.000,00

8.000,00

88,89%

300,00

220,00

73,33%

1.800,00
1.600,00

1.800,00
1.900,00

100,00%
118,75%

Назив потрошачке јединице- ЈУ Народна библиотека
"Бранко Ћопић"
Број потрошачке јединице: 08180048
412000
412200

Расходи по основу коришћења роба и
услуга
Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних,
комуникационих и транспортних услуга

412210

Расходи по основу утрошка енергије

412220

Расходи за комуналне услуге

412230
412300

Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал

412310

Расходи за канцеларијски материјал

500,00

500,00

100,00%

412320

Расходи за метријал за одржавање чистоће

400,00

500,00

125,00%

412330

Расходи за стручну литературу, часописе и
дневну штампу

400,00

600,00

150,00%

412390
412500

Расходи за остали режијски материјал
Расходи за текуће одржавање

300,00
200,00

300,00
300,00

100,00%
150,00%

412510
412600

Расходи за текуће одржавање зграда
Расходи по основу путовања и смјештаја

200,00
900,00

300,00
1.100,00

150,00%
122,22%

412610

Расходи по основу путовања и смјештаја у
земљи

400,00

500,00

125,00%

412630
412700

Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге

500,00
1.850,00

600,00
2.300,00

120,00%
124,32%

412720

Расходи за услуге осигурања

200,00

200,00

100,00%

412730

Расходи за услу. информ. и медија

700,00

1.000,00

142,86%
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412740

Расходи за рачуноводствене услуге

850,00

500,00

58,82%

412750

Расходи за правне и административне
услуге

100,00

600,00

600,00%

412900

Остали непоменути расходи

4.050,00

4.480,00

110,62%

412920

Расходи за стручно усавршавање
запослених

300,00

580,00

193,33%

412930

Расходи за бруто накн. за рад ван радног
односа

3.000,00

3.000,00

100,00%

412940

Расходи по осн репрезентације

650,00

800,00

123,08%

Остали непоменути расходи
Издаци за произведену сталну имовину

100,00
1.500,00

100,00
1.500,00

100,00%
100,00%

Издаци за набавку постројења и опреме

1.500,00

1.500,00

100,00%

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

800,00

200,00

25,00%

516100

Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара, амбалаже и сл.

800,00

200,00

25,00%

516140

Издаци за залихе ситног инвентара, ауто
гума, одјеће, обуће и остало

800,00

200,00

25,00%

22.000,00

21.800,00

99,09%

412990
511000
511300
516000

Укупно потрошачка јединица: 08180048

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
"ФУНКЦИОНАЛНИ
КОД"

ОПИС

ИЗНОС

1
01

2

3
4.263.480,00

опште јавне услуге

02

одбрана

03

јавни ред и сигурност

04

економски послови

809.480,00

05

заштита човјекове околине

251.000,00

06

стамбени и заједнички послови

888.550,00

07

здравство

112.000,00

08

рекреација,култура и религија

371.800,00

09

образовање

1.124.000,00

10

социјална заштита
укупни расходи(збир функција) ек.код(41+48+51-81):

1.307.540,00
9.190.850,00

63.000,00

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА - БУЏЕТ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2021. ГОДИНУТАБЕЛА 2.
"ФУНКЦ.
КОД"

ФУНКЦИЈА

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ
ФОНД
01

ФОНД ФОНД ФОНД ФОНД УКУПНО
02
03
04
05
(3+4+5+6+7)

1

2

3

ЗУ

1. ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ

7.713.050,00

-

-

-

-

7.713.050,00

ИУ

2. ИНДИВИДУАЛНЕ
УСЛУГЕ

1.477.800,00

-

-

-

-

1.477.800,00

9.190.850,00

-

-

-

-

9.190.850,00

УКУПНО ФУНКЦИЈЕ (1 ДО10)

4

5

6

7

8
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62.
На основу члана 5, 7, 18. став 1. тачка 1) подтачка На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском
систему Републике Српске, («Службени гласник РС»
број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о
локалној самоуправи Републике Српске, («Службени
гласник РС» број: 97/16 и 36/19), члана 41. тачка 3.
Статута општине Брод («Службени гласник општине Брод» број: 7/17) и члана 111. став 1. и члана 112.
Пословника Скупштине општине Брод- пречишћени
текст («Службени гласник општине Брод» број. 5/20),
Скупштина општине Брод на 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02. 2021. године д о н о с и
ОДЛУКУ
о извршењу буџета општине Брод за 2021. годину
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин извршења
буџета општине Брод за 2021 . годину ( у даљем
тексту: буџет) и спроводиће се у складу са Законом
о буџетском систему Републике Српске, Одлуком о
усвајању буџета општине Брод за 2021. годину, Законом о трезору Републике Српске, Законом о инвестирању јавних средстава Републике Српске, Законом о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске,
Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике
прихода буџета Републике, општина, градова и фондова и другим законима којима се уређују ове области.
Одлука се односи на буџетске кориснике који
се у цијелости или дјелимично финансирају из буџета.
Члан 2.
(1) Буџетом се утврђује висина буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину увећаних
за износ негативног нето финансирања.
(2) Буџет се састоји од сљедећих дијелова:
Општи дио; Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину; Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину; Рачун финансирања; Буџетски
издаци по корисницима (организациона класификација); Функционално класификовани буџетски расходи и нето набавка нефинансијске имовине.
(3) Укупни издаци буџетских корисника, укључујући и издатке за отплату дуга, распоређују се у
складу са Одлуком о усвајању буџета општине Брод
за 2021. годину.
Члан 3.
Буџетска средства у једној фискалној години
чине буџетски приходи и примици за нефинансијску
имовину, примици од финансијске имовине и остали
примици.
Приходе буџета општине чине приходи који су
утврђени чланом 9., 10. и 11. Закона о буџетском систему РС.

У складу са чланом 11. Закона о буџетском
систему приходе од грантова, трансфера и властите
приходе које буџетски корисници остваре обављањем
редовне и допунске дјелатности у складу са законом
могу користити у 100 % - тном износу .
Властити приходи из става 2. овог члана морају
се наплаћивати и распоређивати преко система Јединственог рачуна трезора.
Члан 4.
Буџетски издаци су:
1) текући расходи и трансфери између и унутар
јединица власти,
2) издаци за нефинансијску имовину,
3) издаци за финансијску имовину, отплату дугова и остали издаци.
Члан 5.
Одјељење за финансије управља и контролише
прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном
буџету.
Члан 6
Корисници буџетских средстава дужни су да
средства утврђена у буџету користе руководећи се начелима рационалности и штедње.
Члан 7.
Одјељење за финансије сачињава кварталне
финансијске планове буџетске потрошње у складу са
процјеном остварења прилива буџетских средстава.
Одјељење за финансије извјештава буџетске
кориснике о висини буџетских средстава која им се
стављају на располагање кварталним финансијским
планом, најкасније десет дана прије почетка квартала.
Изузетно од става 2 овог члана, квартални финансијски план за први квартал фискалне године доставиће се до 15. јануара текуће фискалне године, а
средства кварталног финансијског плана за четврти
квартал фискалне године могу се ставити на располагање у мјесечним износима.
Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем средстава, буџетски корисници из става
2. овог члана дужни су да захтјевом у писаној форми траже измјену достављеног кварталног плана и то
најкасније три дана прије почетка квартала.
Укупан износ свих кварталних финансијских
планова потрошње сваког буџетског корисника може
бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег
буџета за сваког буџетског корисника.
Одјељење за финансије врши пренос средстава
за измирење обавеза по основу расхода буџета из члана 4. ове Одлуке искључиво на основу образаца прописаних за трезорско пословање корисника.
Унос оперативног буџета у систем трезора
врши се тромјесечно.
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Члан 8.

Члан 11.

(1) Прерасподјела буџетских средстава у оквиру буџетског корисника/ потрошачке јединице/ између расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансијску имовину и отплату дугова врши се на
основу одлука Начелника општине.
(2) Прерасподјела буџетских средстава у оквиру буџетског корисника/ потрошачке јединице/ врши
се на основу одлука Начелника општине:
1) у оквиру расхода
2) у оквиру издатака за нефинансијску имовину
3) у оквиру издатака за финансијску имовину

Распоред средстава буџетске резерве врши се
у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему
Републике Српске.
Средства буџетске резерве користе се на основу одлука Начелника општине. Буџетска резерва
планира се у износу до 2,5 % од укупно планираних
буџетских прихода, умањених за планиране грантове
за текућу фискалну годину. Буџетска резерва претставља дио планираних средстава буџета који се распоређује на основу одлука Начелника општине.
Средства буџетске резерве могу се користити
за:
-покривање непредвиђених издатака за које
нису планирана средства у буџету,
-буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана средства нису била довољна,
-привремено извршавање обавеза буџета усљед
смањеног обима буџетских средстава и
-изузетно за остале намјене, у складу са одлукама Начелника општине.
Начелник општине полугодишње и годишње
извјештава Скупштину општине о коришћењу средстава буџетске резерве у складу са чланом 44. Закона
о буџетском систему РС.

Начелник општине може на приједлог
Одјељења за финансије средства распоређена буџетом прераспоређивати између буџетских корисника
/ потрошачких јединица до 10% укупно усвојених
средстава буџетских корисника којима се средства
умањују.
Начелник општине је обавезан да у оквиру извјештаја о извршењу буџета општине Брод извјештава Скупштину општине о извршеној прерасподјели
средстава.
Члан 9.
(1) Одјељење за финансије врши пренос средстава са рачуна у оквиру система Јединственог рачуна
трезора за измирење обавеза по основу буџетских издатака из члана 4. ове Одлуке.
(2) Обавезе буџетских корисника трезора уносе
се у систем трезора на основу образаца за трезорско
пословање буџетских корисника, за које је одговоран
буџетски корисник.
(3) Буџетски корисници који имају директну
конекцију на систем Јединственог рачуна трезора
врше унос података у систем трезора посредством
Одјељења за финансије у чијој је надлежности унос
података.
(4) Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника сачињени су на основу
вјеродостојних књиговодствених исправа, прописаних Законом о рачуноводству и ревизији Републике
Српске.
(5) Исправама из става 4 овог члана сматрају
се:
1) обрачунске листе плата и накнада,
2) предрачуни и уговори,
3) рачуни за набавку средстава, материјала,
робе и услуга,
4) одлуке и рјешења надлежних органа из
којих проистичу обавезе и
5) остале књиговодствене исправе.
Члан 10.
За вјеродостојност уноса података у рачуноводствени систем, помоћне књиге и Главну књигу
трезора одговорно је лице у Одјељењу за финансије у
чијој је надлежности унос података за кориснике који
немају директну конекцију на систем Јединственог
рачуна трезора.

Члан 12.
Корисници средстава за помоћи (грантове)
дужни су да поднесу извјештај даваоцима средстава
о утрошку примљених средстава из буџета општине
Брод до 31.01. наредне године за претходну годину.
Члан 13.
Исплата плата и осталих личних примања
буџетских корисника врши се преносом средстава са
Јединственог рачуна Трезора општине на текуће рачуне запослених у одговарајућим банкама или другим
овлашћеним организацијама за платни промет.
Буџетски корисници су дужни да све податке
о броју запослених, обрачунатим нето личним примањима, обрачунатим порезима и доприносима за
свако запослено или друго лице појединачно и збирно
доставе Одјељењу за финансије општине Брод до 10.
у мјесецу за претходни мјесец. Исплата личних и породичних помоћи врши се преносом средстава са ЈРТ
на текуће или жиро рачуне корисника у одговарајућим
банкама или другим овлашћеним организацијама за
платни промет.
Расходи за бруто плате и накнаде су због поједностављења обрачуна планирани за све запослене у
Општинској управи у оквиру Одјељења за финансије,
док су за остале буџетске кориснике планирани у
оквиру њихових трошкова.
Члан 14.
Обавезе по основу кредита, обвезница и активираних гаранција извршаваће се у износима који су
доспјели за плаћање у складу са актима и прописима
којима се уређује плаћање дуга и гаранција.
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Обавезе по основу осталих буџетских издатака
измириваће се по сљедећим приоритетима:
1) порезе и доприносе на лична примања запослених,
2) нето лична примања запослених,
3) средства за социјалну заштиту и субвенције
најугроженијим лицима планираним у потрошачкој
јединици Центар за социјални рад на основу Одлуке
Скупштине општине,
4) обавезе према добављачима,
5) поврат јавних прихода на основу аката надлежних органа,
6) остале обавезе.
Одјељење за финансије утврђује термински
мјесечни план потрошње обавеза из става 1. овог члана.
Члан 15.
Накнаде по разним основама, наплаћене по посебним законима усмјераваће се и трошити у складу
са Одлуком о усвајању буџета општине Брод за 2021.
годину.
Члан 16.
Буџетски корисници дужни су да се у поступку
набавке имовине, робе, материјала и вршења услуга придржавају одредаба Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине као и процедура о обавезној
примјени модула набавки.
Члан 17.
Контролу намјенског коришћења и утрошка
буџетских средстава, као и поступања буџетских корисника у складу са овом Одлуком, врши Одјељење
за финансије.
Члан 18.
Сви буџетски корисници дужни су да у року
од 15 дана од дана оснивања или настанка промјене у
организацији или статусу обавијесте Одјељење за финансије ради ажурирања података у Регистру буџетских корисника.
Регистар буџетских корисника води и ажурира
Министарство финансија РС.
Члан 19.
Уколико су другим актима прописани новчани
издаци из Буџета који се разликују од планираних износа по овој Одлуци или Одлуци о усвајању буџета
општине Брод за 2021. годину примјењују се одредбе и планирани износи предвиђени овом Одлуком и
Одлуком о усвајању буџета општине Брод за 2021.
годину.
Члан 20.
За извршење буџета Начелник општине одговоран је Скупштини општине.

Члан 21.
Начелник општине извјештава Скупштину
општине о извршењу буџета полугодишње и годишње.
Члан 22.
Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу ове Одлуке прописује Начелник општине.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Брод».
Број: 01/022-4/21		
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине oпштине
		
Александар Крушкоњић с.р.

63.
На основу члана 69. и 70. Пословника о раду
Скупштине општине Брод – пречишћени текст
(„Службени гласник Општине Брод“, број 5/20),
Скупштина општине Брод на 2. редовној сејдници
одржаној дана 17.02.2021. године, донијела је
ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БРОД ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Програм рада Скупштине општине Брод за
2021. годину је основа за благовремено и редовно
планирање сједница Скупштине општине и њених
радних тијела за припрему и организовање активности Скупштине општине и у радним тијелима на
остваривању њихових права, дужности и одговорности утврђених Уставом, законима, Статутом општине,
Пословником о раду Скупштине општине и другим
прописима.
У складу са овим Програмом и Пословнко о
раду Скупштине општине у 2021. години Скупштина општине ће одржавати сједнице у правилу свакога
мјесеца, зависно од потребе.
Носиоци активности као обрађивачи на припреми материјала за сједнице Скупштине општине дужни су материјале достављати благовремено у
складу са Програмом и календарским активностима.

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна: 35 Број: 2

II
Ј А Н УА Р
Р.Б.

НАЗИВ ТАЧКЕ ИЛИ ТЕМЕ

ПРЕДЛАГАЧ

ОБРАЂИВАЧ

1.

Приједлог Одлуке о утврђивању
просјечне грађевинске цијене по 1 м2
корисне стамбене површине за 2020.
годину на подручју општине Брод

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

2.

Приједлог Одлуке о висини вриједности
непокретности по зонама на подручју
општине Брод

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

3.

Приједлог Одлуке о финансирању
политичких странака из буџета општине
Брод за 2021. годину

Начелник општине

Одјељење за финансије

4.

Приједлог Одлуке о утврђивању висине
одборничког додатка и накнада радних
тијела Скупштине општине Брод за
2021. годину

Начелник општине

Одјељење за финансије

5.

Приједлог Одлуке о стављању ван
снаге Одлуке о коришћењу средстава
од посебних водних накнада („Сл.
гл.општине Брод“, број 5/10)

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

6.

Приједлог Одлуке о економској цијени
услуга ЈУП „Бели анђео“ Брод за 2021.
годину

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

7.

Приједлог Одлуке о давању сагласности
на Годишњи програм рада и финансијски
Управни одбор/Директор
план ЈУ „Центар за социјални рад“ Брод
за 2021. годину

ЈУ „Центар за социјални рад“

8.

Приједлог Одлуке о давању сагласности
на Годишњи програм рада и финансијски
Управни одбор/Директор
план ЈЗУ „Дом здравља“ Брод за 2021.
годину

ЈЗУ „Дом здравља“ Брод

9.

Приједлог Одлуке о давању сагласности
на Програм рада и финансијски план
ЈУ „Туристичка организација општине
Брод“ за 2021. годину

Управни одбор/Директор

ЈУ „Туристичка организација
општине Брод“

10.

Нацрт Интегралног програма
капиталних инвестиција општине Брод
за период 2021.-2023. година

Начелник општине

Одсјек за локални развој

11.

Извјештај о реализацији Плана
утрошка средстава остварених продајом
шумско-дрвних сортимената у развој
неразвијених подручја општине Брод у
2020. години

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

12.

Извјештај о реализацији Плана
намјенског утрошка средстава
остварених по основу накнаде за
обављање послова од општег интереса
у шумама у приватној својини у 2020.
години

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

Страна: 36 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Датум: 18.02.2021. год.

13.

Извјештај о реализацији Програма
коришћења средстава од накнаде за
претварање пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе и од
закупнине у 2020. годину

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

14.

Извјештај о реализацији Програма и
утрошка средстава посебних водних
накнада у 2020. години

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

15.

Информација о водоснабдијевању и
квалитети воде за период од 01.07.31.12.2020. године

Директор и управа ЈКП
„Комвод“ а.д. Брод

ЈКП „Комвод“

Ф Е Б Р УА Р
Р.Б.

НАЗИВ ТАЧКЕ ИЛИ ТЕМЕ

ПРЕДЛАГАЧ

ОБРАЂИВАЧ

1.

Приједлог Одлуке о расписивању
избора за избор чланова Савјета мјесних
заједница на подручју општине Брод

Начелник општине

Одјељење за општу управу

2.

Приједлог Интегралног програма
капиталних инвестиција општине Брод
за период 2021.-2023. година

Начелник општине

Одјсек за локални развој

3.

Нацрт Одлуке о висини трошкова
уређења градског грађевинског
земљишта

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

4.

Приједлог Програма комуналних
дјелатности у 2021. години

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

5.

Приједлог Програма одржавања
локалних и некатегорисаних путева у
2021. години на подручју општине Брод

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

6.

Приједлог Програма и утрошка
средстава посебних водних накнада у
2021. години

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

7.

Приједлог Програма коришћења
средстава од накнаде за претварање
пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе и од закупнине
за 2021. годину

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

8.

Приједлог Плана намјенског утрошка
средстава остварених по основу
надокнаде за обављање послова од
општег интереса у шумама у приватној
својини у 2021. години

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

9.

Приједлог Плана утрошка средстава
остварених продајом шумско – дрвних
сортимената у развој неразвијених
подручја општине Брод у 2021. години

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

Датум: 18.02.2021. год.

Страна: 37 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

10.

Извјештај о раду Скупштине општине
и сталних радних тијела Скупштине
општине у 2020. години

Предсједник СО

Секретар СО

11.

Извјештај о раду Привредног савјета

Начелник општине

Одсјек за локални развој

12.

Извјештај о реализацији Плана
имплементације приоритетних пројеката
у 2020. години у складу са циљевима
Начелник општине
из Стратегије развоја општине Брод за
период 2016.-2020. година

Одсјек за локални развој

13.

Информација о стању јавног реда и
мира, безбједности грађана и имовине на
Начелник општине
подручју општине Брод

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности у
сарадњи са Полицијском
станицом

МАРТ
Р.Б.

НАЗИВ ТАЧКЕ ИЛИ ТЕМЕ

ПРЕДЛАГАЧ

ОБРАЂИВАЧ

1.

Приједлог Одлуке о висини трошкова
Начелник општине
уређења градског грађевинког земљишта

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

2.

Извјештај о раду начелника општине и
Општинске управе за 2020. годину

Начелник општине

Кабинет начелника

3.

Извјештај о реализацији Интегралног
програма капиталних инвестиција за
период 2019.-2021. година

Начелник општине

Одсјек за локални развој

4.

Извјештај о утрошеним финансијским
средствим додијељеним из буџета
општине за рад Удружења ратних
заробљеника – логораша у 2020. години

Удружење ратних
заробљеника – логораша

Удружење ратних
заробљеника – логораша

5.

Извјештај о утрошеним финансијским
средствима додијељеним из буџета
општине за рад Борачке организације у
2020. години

Борачка организација

Борачка организација

6.

Извјештај о раду Савјета мјесних
заједница у 2020. години

Начелник општине

Одјељење за општу управу

7.

Информација о стању здравствене
заштите на подручју општине Брод

Управни одбор/Директор

ЈЗУ „Дом здравља“ Брод

Страна: 38 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Датум: 18.02.2021. год.

АПРИЛ
Р.Б.

НАЗИВ ТАЧКЕ ИЛИ ТЕМЕ

ПРЕДЛАГАЧ

ОБРАЂИВАЧ

1.

Приједлог Одлуке о расписивању
Конкурса за избор најуређенијег
дворишта, балкона и улаза у стамбену
зграду

Начленик општине

Одјељење за просторн
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

2.

Извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“
Брод

Директор и управа Јавне
установе

ЈЗУ „Дом здравља“ Брод

3.

Извјештај о раду ЈУ „Центар за
социјални рад“

Директор и управа Јавне
установе

ЈУ „Центар за социјални рад“

4.

Извјештај о пословању са финансијским
извјештајем ЈУ „Туристичка
организација општине Брод“

Директор и управа Јавне
установе

ЈУ „Туристичка организација
општине Брод“

5.

Извјештај о управљању, кориштењу и
одржавању имовине општине Брод која
је дата на кориштење предузећима и
установама

Директор и управа Јавног Јавно предузеће/
предузећа/ установе
Јавна установа

6.

Извјештај о реализацији одлука
Скупштине општине Брод донесених у
2020. Години

Начелник општине

Кабинет начелника

7.

Информација о стању пољопривреде и
шумарства на подручју општине Брод

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

8.

Приједлог Програма мјера подршке
привредним и другим субјектима
на ублажавању негативних утицаја
насталих појавом и ширењем новог
вируса корона (covid-19)

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

МАЈ
Р/б

Назив тачке или теме

Предлагач

Обрађивач

1.

Приједлог Одлуке о усвајању годишњег
извјештаја о извршењу буџета општине
Брод за период 01.01.-31.12.2020. године

Начелник општине

Одјељење за финансије

2.

Извјештај Начелника општине Брод
о раду Скупштине једночланог
акционарског друштва ЈКП „Комвод“
а.д. Брод

Начелник општине

Кабинет начелника

3.

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

Начелник општине

Кабинет начелника

4.

Информација о стању потраживања
буџета са 31.12.2020. године

Начелник општине

Одјељење за финансије

5.

Информација о стању у привреди и
запослености на подручју општине Брод
у 2020. Години

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

Датум: 18.02.2021. год.

6.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Информација о организацији и начину
обављања јавног превоза и такси превоза Начелник општине
путника на подручју општине Брод

Страна: 39 Број: 2

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

ЈУНИ
Р/б

Назив тачке или теме

Предлагач

Обрађивач

1.

Извјештај о безбједности саобраћаја на
подручју општине Брод

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

2.

Извјештај о раду ЈП „Радио Брод“ доо
Брод за 2020. годину

Директор и управа
предузећа

„Радио Бро“ доо Брод

3.

Информација о пословању ЈКП
„Комвод“ ад Брод за 2020. годину

Директор и управа
предузећа

ЈКП „Комвод“ ад Брод

4.

Информација о материјалном положају
пензионера

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

5.

Информација о корисницима социјалне
заштите на подручју општине Брод

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

Ј УЛ И
Р/б

Назив тачке или теме

Предлагач

Обрађивач

1.

Приједлог Одлуке о додјели признања за Комисија за додјелу
2020. годину
признања

Секретар
Скупштине општине

2.

Приједлог Одлуке о разврставању
локалних улица и путева у насељу

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

3.

Информација о проведеној финансијској
ревизији Општине Брод за 2020. годину

Начленик општине/
Одјељење за финансије

Главна служба за ревизију РС

4.

Информација о раду спортских
клубова за сезону 2020./2021. год. и
План активности за наредну сезону
2021./2022.година

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

5.

Информација о водоснабдијевању и
квалитети воде за период 01.01.-30.06.
2021. године

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

Страна: 40 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
А В Г У С Т
- п а у з а –
С Е П Т Е М Б А

Р/б

Назив тачке или теме

Р

Предлагач

Обрађивач

1.

Приједлог Одлуке о усвајању
полугодишњег извјештаја о извршењу
буџета општине Брод за период 01.01.30.06.2021. године

Начелник општине

Одјељење за финансије

2.

Приједлог Одлуке о давању сагласности
на Програм рада ЈУП „Бели анђео“ Брод
за радну 2021/2022. годину

ЈУП „Бели анђео“ Брод

ЈУП „Бели анђео“ Брод

3.

Извјештај о раду ЈУП „Бели анђео“ Брод
за радну 2020./2021. годину

ЈУП „Бели анђео“ Брод

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

4

Информација о раду школа за 2020.
годину и то:
а) ОШ „Лијешће“ Лијешће,
б) ОШ „Свети Сава“ Брод и
в) СШЦ „Никола Тесла“ Брод

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

5.

Информација о проблему насиља у
породици и свим другим облицима
насиља

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

ОКТОБАР
Р/б

Назив тачке или теме

Предлагач

Обрађивач

1.

Приједлог Одлуке о приступању
и изради Интегралног програма
капиталних инвестиција општине Брод
за период 2022.-2024. година

Начелник општине

2.

Одлука о давању сагласности на
Годишњи програм рада СШЦ „Никола
Тесла“ Брод

Школски одбор/Директор СШЦ „Никола Тесла“ Брод

3.

Извјештај о кориштењу, управљању и
Директор и управа јавног
одржавању објеката СРЦ Градски базени
ЈКП „Комвод“
предузећа
за купалишну сезону 2021. године

4.

Информација о усвојеном Годишњем
програму рада ОШ „Свети Сава“

Школски одбор/Директор ОШ „Свети Сава“ Брод

5.

Информација о усвојеном Годишњем
програму рада ОШ „Лијешће“ Лијешће

Школски одбор/Директор ОШ „Лијешће“ Лијешће

6.

Информација о стању у области НВО на
подручју општине Брод

Начелник општине

Одсјек за локални развој

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна: 41 Број: 2

7.

Информација о стању популационе
политике на подручју општине Брод и
приједлог за побољшање наталитета

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

8.

Анализа о равноправности полова на
локалном нивоу

Начелник општине

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности

НОВЕМБАР
Р/б

Назив тачке

Предлагач

1.

Приједлог Закључка о усвајању Нацрта
Одлуке о усвајању буџета општине Брод
за 2022. годину

2.

Нацрт Интегралног програма
капиталних инвестиција за период 2022.- Начелник општине
2024. година

Одсјек за локални развој

3.

Приједлог Програма комуналних
дјелатности за 2022. годину

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

4.

Извјештај о раду Одбора за жалбе

Одбор за жалбе

Одбор за жалбе

Начелник општине

Обрађивач

Одјељење за финансије

ДЕЦЕМБАР

Р/б

Назив тачке или теме

Предлагач

Обрађивач

1.

Приједлог Одлуке о усвајању буџета
општине Брод за 2022. Годину

Начелник општине

Одјељење за финансије

2.

Приједлог Одлуке о извршењу буџета
општине Брод за 2022. годину

Начелник општине

Одјељење за финансије

3.

Приједлог Одлуке о утврђивању пореске
стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Брод у 2022. години

Начелник општине

Одјељење за финансије

4.

Приједлог Одлуке о утврђивању
просјечне грађевинске цијене по 1м2
корисне стамбене површине за 2021.
годину на подручју општине Брод

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

5.

Приједлог Одлуке о висини вриједности
непокретности по зонама на подручју
општине Брод у 2022. години

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

6.

Приједлог Одлуке о давању сагласности
на Програм рада и Финансијски план
ЈУ „Туристичка организација општине
Брод“ за 2022. годину

Начелник општине

ЈУ „Туристичка организавија
општине Брод“

Страна: 42 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

7.

Приједлог Одлуке о давању
сагласности на Годишњи програм рада
и Финансијски план ЈУ „Центар за
социјални рад“ Брод

Управни одбор/ директор ЈУ „Центар за социјални рад“

8.

Приједлог Одлуке о давању сагласности
на Годишњи програм рада и
Финансијски план ЈУ „Дом здравља“
Брод

Управни одбор/директор

ЈУ „Дом здравља“ Брод

9.

Приједлог Програма рада Скупштине
општине Брод за 2022. годину

Предсједник СО

Секретар СО

10.

Приједлог Интегралног програма
капиталних инвестиција општине Брод
за период 2022-2024. година

Начелник општине

Одсјек за локални развој

11.

Приједлог Стратегије безбједности
саобраћаја на подручју општине Брод за
период 2022-2031. година

Начелник општине

Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију

III
Поред питања садржаних у овом Програму,
Скупштина општине ће у складу са својим надлежностима и према указаној потреби разматрати и друга
питања и доносити опште и друге акте које предложи
овлашћени предлагачи.
Ради обезбеђења извршења планираних задатака у припреми изради материјала за сједнице
Скупштине општине, обрађивачи материјала дужни
су акте израдити и доставити секретару Скупштине
општине најкасније 10 дана прије датума утврђеног за
одржавање сједнице Скупштине општине на којој ће
акти бити разматрани.
Стручни обрађивачи материјала дужни су да:
- материјале припремају у сажетој форми,
предвиђеној за одређену врсту материјала,
- у материјалима износе објективно стање и
чињенице са јасним и коректним приједлозима мјера
и закључака.
Материјали, у складу са овим Програмом означени као: одлуке, програми, планови, извјештаји и
информације имају сљедеће значење:
- одлуке се доносе као акти извршавања права
и дужности Скупштине, као акти извршавања права
и дужности Скупштине, као акти извршавања закона
и као акти утврђивања унутрашње организације и односа у Општинској управи. Одлука мора садржавати
правни основ на којем се заснива,
- програмом се утврђују послови и задаци
органа Општинске управе, јавних служби и мјесних
заједница у одређеној области, њихов садржај, носиоци послова и задатака и рокови разматрања појединих
питања,
- планове Скупштина доноси ради остваривања циљева и интереса развоја у општини,
- извјештајем се приказује рад, проблеми и резултати постигнути у појединим областима у одређе-

ном временском периоду, оцјена тог рада и приједлог
закључка.
Извјештај се усваја или не усваја, а о закључцима се посебно гласа.
- информацијом Скупштина обавјештава о
појединим питањима или проблемима. Треба да буде
сажета, да садржи податке који омогућавају оцјену
одређеног питања и приједлога закључка.
Информација се прихвата или не прихвата, а о
предложеним закључцима се посебно гласа.
IV
Oвај Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/022-9/21
Датум: 17.02.2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
64.
На основу члана 2., 3. и 4. Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и општине („Службени гласник Републике Српске“
број: 65/08), члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“ број 7/17), те чланом 51.
алинеја 5., чланом 111. и 112. Пословника скупштине
општине Брод-пречишћени текст- („Службени гласник општине Брод“ број 5/20), Скупштина општине
на 2. редовној сједници одржаној дана 17. 02. 2021.
године донијела је
ОДЛУКУ
о финансирању политичких странака из буџетa
општине Брод за 2021. годину

Датум: 18.02.2021. год.

Страна: 43 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 1.

Члан 3.

Овом Одлуком уређују се услови, висина, начин обезбјеђивања и расподјела финансијских средстава из буџета општине Брод за финансирање редовног рада и покриће дијела трошкова изборне кампање
политичких странака, коалиција, независних одборника и рада одборничких клубова и група.

Расподјела средстава за финансирање дијела
трошкова редовног рада политичких странака у износу 26.000,00 КМ се врши на сљедећи начин:
-20 % средстава се распоређује у једнаким износима политичким странкама и коалицијама које
имају одборнике у скупштини и независним одборницима који су изабрани као независни кандидати
-80 % средстава се распоређује сразмјерно
броју освојених мандата које политичка странка, коалиција има у скупштини:
26.000 х 20 % = 5.200,00→ 5.200,00 : 9 =
577,77 KM - за једну странку
26.000 х 80 % = 20.800,00→ 20.800,00 : 25 =
832,00 KM – за једног одборника.
Комуналне полиције Општине Брод, у року
од осам (8) дана, дужан је дати податке о идентитету
лица којем је дао возило на управљање.

Члан 2.
Право на финансијска средства у складу са
овом Одлуком остварују:
-политичке странке и коалиције које имају одборнике у Скупштини општине за финансирање дијела трошкова редовног рада политичке странке ,
-покриће дијела трошкова изборне кампање
политичких странака, коалиција, независних листа и
независних кандидата којима су потврђене изборне
листе за избор одборника,
-покриће дијела трошкова рада одборничких
клубова и група.
Финансијска средства за финансирање трошкова из наведеног члана планирају се у укупном износу
од 30.000,00 КМ и обезбјеђују се из буџета општине
Брод.

Табеларни преглед расподјеле средстава за редовно финансирање политичке странке:
Ред.
број

Политичка
странка

Број
одбор.

Износ за
странку

Износ за 1 одборника
х број одборника

УКУПНО КМ

1

2

3

4

5

6= 4+5

1

СНСД

7

577,77

832,00 х 7 = 5.824,00

6.401,77

2

СДС

5

577,77

832,00 х 5 = 4.160,00

4.737,77

3

СП

4

577,77

832,00 х 4 = 3.328,00

3.905,77

4

ПДП

2

577,77

832,00 х 2 = 1.664,00

2.241,77

5

ХДЗ-БИХ

2

577,77

832,00 х 2 = 1.664,00

2.241,77

6

НС- РАДОМ ЗА
БОЉИТАК

2

577,77

832,00 х 2 = 1.664,00

2.241,77

7

ДЕМОКРАТСКИ
САВЕЗ

1

577,77

832,00 х 1 = 832,00

1.409,77

8

ПОСАВСКА
СТРАНКА

1

577,77

832,00 х 1 = 832,00

1.409,77

9

СРС-СРПСКЕ

1

577,77

832,00 х 1 = 832,00

1.409,77

25

5.199,93

20.800,00

25.999,93

УКУПНО:
Заокружење:
УКУПНО

+0,07
25

5.200,00

Члан 4.
Уколико одборник у току трајања мандата напусти политичку странку, финансијска средства задржава политичка странка којој је одборник до тада
припадао.

+0,07
20.800,00

26.000,00

Члан 5.
Средства за рад одборничких клубова и група
у износу од 4.000,00 КМ додјељују се ради покрића:
- паушалних трошкова за рад у изборним јединицама одборника

Страна: 44 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

- путних трошкова у иностранство ако организатор није Скупштина општине
- трошкова набавке материјала- горива, штампе, службених гласника и публикација
- остале трошкове везане за рад одборника у
клубовима и групама
Средства за рад одборничких клубова и група
додјељиват ће се политичким странкама за покриће
трошкова из претходног члана као и другим организацијама и корисницима по одлуци клуба, односно
групе.
Члан 6.
Средства из претходног члана расподјељиват
ће се на слиједећи начин: Укупан износ од 4.000,00
КМ дијели се равномијерно на укупан број одборника и то: 4.000,00 : 25 = 160,00 КМ за једног одборника
Средства ће се дозначавати политичкој странци, сразмјерно броју одборника из политичке странке
који су заступљени у клубу одборника или одборничкој групи.
Средства која наведеном расподјелом припадају одборницима који нису приступили клубу или
групи биће нераспоређена све док не приступе клубу
или групи.
Уколико одборници до краја године не приступе ни клубу ни групи, средства ће остати нераспоређена у буџету општине Брод за 2021. годину.
Члан 7.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење
за финансије општине Брод.
Члан 8.

члана 54. став 3. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 112.
Пословника о раду Скупштине општине Брод- пречишћени текст- («Службени гласник општине Брод»
број 5/20) Скупштина општине Брод на 2. редовној
сједници одржаној дана 17. 02. 2021. године донијела
је
ОДЛУКУ
о утврђивању висине одборничког додатка
и накнада радних тијела Скупштине општине
Брод за 2021. годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина одборничког
додатка Скупштине општине и накнаде радних тијела
Скупштине општине Брод.
Члан 2.
За обављање одборничке дужности одборник
има право на одборнички додатак у мјесечном нето
износу од 450,00 КМ за фискалну 2021. годину.
Одборници са статусом функционера који су у
радном односу у Скупштини општине немају право
на одборнички додатак.
Члан 3.
Члановима сталних и повремених радних тијела Скупштине општине за рад у радним тијелима припада накнада у нето износу од 50,00 КМ по сједници,
као и одборницима Скупштине општине и начелнику
општине, када у својству службеног лица присуствују
закључењу брака.
Члан 4.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о финансирању политичких странака из буџетa општине Брод за 2020. годину број:01022-7/20 од 30.01.2020. године („Службени гласник
општине Брод“ број 3/20).

Одборнички додатак одборницима и накнада
радним тијелима се исплаћује након истека мјесеца
на основу извјештаја секретара Скупштине општине
о присуству сједницама.

Члан 9.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осамог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“,
а примјењиват ће се за 2021. годину.

Одборник и члан радног тијела Скупштине општине који оправдано изостане са сједнице
Скупштине општине односно сједнице радног тијела
има право на новчану накнаду.
Одборник, односно члан радног тијела
Скупштине дужан је доставити доказ о оправданом
изостанку.
У случају неоправданог изостанка одборник,
односно члан радног тијела Скупштине нема право на
новчану накнаду.
У случају неоправданог напуштања сједнице
Скупштине општине новчана накнада се умањује за
50%.
Уколико се у једном мјесецу буду одржале
двије или више сједница а одборник једној присуствује, а осталим не присуствује, има право на новчану накнаду.

Број: 01/022-5/21
Датум: 17.02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
65.
На основу члана 39. став 2. тачка 2., члана 41.
и члана 51. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 41. став 1. тачка 2., члана 43. став 3. и

Датум: 18.02.2021. год.

Страна: 45 Број: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 6.

Члан 3.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању висине одборничког додатка и
накнада радних тијела Скупштине општине Брод за
2020. годину („Службени гласник општине Брод“,
број 3/20).

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Брод у
2020. години број: 01-022-159/19 од 13.12.2019. године («Службени гласник општине Брод» број: 17/19).

Члан 7.

Члан 4.

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

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Брод»
а примјењиваће се од 01.01.2021. године.

Број: 01/022-6/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине
			

Александар Крушкоњић с.р.

66.

Број: 01/022-7/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине
		

Александар Крушкоњић с.р.

67.

На основу члана 8. став 4. Закона о порезу
на непокретности («Службени гласник Републике
Српске», број 91/15), члана 39. став 2. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број 97/16 и 36/19), члана 41. став 1. тачка
2. Статута општине Брод («Службени гласник општине Брод» број 7/17) и члана 111. став 1. и члана 112.
Пословника Скупштине општине Брод-пречишћени
текст- («Службени гласник општине Брод» број 5/20),
Скупштина општине Брод на 2. редовној сједници
одржаној 17.02. 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју општине Брод
у 2021. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се пореска стопа за
опорезивање непокретности на подручју општине
Брод у 2021. години.
Члан 2.
1. Стопа пореза на непокретности за 2021. годину на територији општине Брод износи 0,18 %.
2. Изузетно од става 1. овог члана, пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља
производна дјелатност на територији општине Брод
за 2021. годину износи 0,08 %.
3. Под непокретностима из става 2. овог члана
подразумијевају се објекти за производњу и објекти
за складиштење сировина, полупроизвода и готових
производа, уколико чине заокружену производну цјелину.

Ha основу члана 80. став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 40/13, 2/15 – одлука УС, 106/15 , 03/16,
104/18 – одлука УС и 84/19), члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 41. став 1.
тачка 2. и члана 89.Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 112.
Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст („Службени гласник општине Брод“,
број 5/20), Скупштина општине Брод на 2. редовној
сједници одржаној дана 17.02. 2021. године, доноси:
ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне грађевинске
цијене по 1,00 m2 корисне стамбене површине
у 2020. години на подручју општине Брод
I
Утврђује се просјечна коначна грађевинска
цијена по 1,00 m2 корисне стамбене површине у 2020.
години на подручју општине Брод у износу од 750,00
КМ, која служи као основица за одређивање и обрачун ренте у 2021. години и других накнада чији je обрачун у директној или индиректној вези са наведеном
цијеном.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Брод».
Даном примјене ове одлуке, престаје да важи
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске
цијене пo 1,00 m2 корисне стамбене површине у 2019.
години на подручју општине Брод («Службени гласник општине Брод», број 17/19).
Број: 01/022-8/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине
Александар Крушкоњић с.р.

Страна: 46 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

68.

I
Овом одлуком утврђује се висина тржишне
вриједности непокретности по зонама на подручју
општине Брод у 2021. години, за слиједеће непокретности:
1) земљиште (грађевинско, пољопривредно,
шумско, индустријско и остало) и
2) грађевинске објекте (стан, кућа, пословни,
индустријски и остали објекти)
II
Тржишне вриједности непокретности из члана
1. ове одлуке утврђују се у висини исказаној у Табели
бр. 1.,која чини саставни дио ове одлуке.
III
Тржишне вриједности непокретности утврђене овом одлуком служе Пореској управи Републике
Српске, за утврђивање пореске основице за обрачун
пореза на непокретности за пореску 2021. годину на
подручју општине Брод, уз примјену корективних коефицијената према карактеристикама непокретности
наведених у пријави за упис у Фискални регистар непокретности, у складу са законом.
IV
Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед
тржишних вриједности непокретности по зонама на
подручју општине Брод.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број:01/022-12/21
Датум: 17. 02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности по зонама
на подручју општине Брод зa 2021. годину

Преглед тржишних вриједности непокретности по зонама на подручју општине Брод

На основу члана 4. став 3. Закона о порезу
на непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, број: 91/15), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став 1.
тачка 2. и члана 89. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“ број: 7/17) и члана 111. и
112. Пословника о раду Скупштине општине Брод –
пречишћен текст („Службени гласник општине Брод“
број 5/20), Скупштина општине Брод на 2. редовној
сједници одржаној 17.02. 2021. године, доноси
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Мјесто

Мјесто

Мјесто
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Мјесто

УНКА

СИЈЕКОВАЦ

ПОЛОЈ

НОВО СЕЛО

МОЧИЛА ДОЊА

МОЧИЛА ГОРЊА

ЛИЈЕШЋЕ

КРУШЧИК

КРИЧАНОВО

КОРАЋЕ

КОЛИБЕ ДОЊЕ

КОЛИБЕ ГОРЊЕ

КЛАКАР ДОЊИ

КЛАКАР ГОРЊИ

ЗБОРИШТЕ

ГРК

ВРЕЛА ДОЊА

ВРЕЛА ГОРЊА

ВИНСКА

БРУСНИЦА МАЛА

БРУСНИЦА ВЕЛИКА

БАРИЦА ДОЊА

БАРИЦА ГОРЊА

Градска зона 6

Градска зона 5

Градска зона 4

Градска зона 3

Градска зона 2

Градска зона 1

Назив зоне

В5

В1

В10

В3

В2

В2

В2

В9

В4

В3

В4

В4

В5

В5

В4

В6

В8

В9

В4

В7

В6

В5

В6

6

5

4

3

2

1

Ознака
зоне

1,25

2,00

0,50

1,50

1,60

1,60

1,60

0,90

1,43

1,50

1,43

1,43

1,25

1,25

1,43

1,20

1,00

0,90

1,43

1,10

1,20

1,25

1,20

4,85

6,00

9,00

12,00

30,00

35,00

Грађевинско
(КМ)

0,65

1,04

0,34

0,77

0,84

0,84

0,84

0,41

0,71

0,77

0,71

0,71

0,65

0,65

0,71

0,59

0,48

0,41

0,71

0,53

0,59

0,65

0,59

1,53

1,93

2,33

3,66

6,45

10,00

Пољопривредно
(КМ)

0,80

1,18

0,40

0,95

1,15

1,15

1,15

0,54

0,89

0,95

0,89

0,89

0,80

0,80

0,89

0,71

0,60

0,54

0,89

0,65

0,71

0,80

0,71

1,71

2,26

2,60

4,15

7,17

10,35

Шумско
(КМ)

Земљиште

0,70

1,00

0,38

0,83

0,90

0,90

0,90

0,51

0,76

0,83

0,76

0,76

0,70

0,70

0,76

0,65

0,55

0,51

0,76

0,60

0,65

0,70

0,65

3,00

3,93

4,85

6,61

8,45

11,66

Индустријско
(КМ)

0,59

0,75

0,35

0,67

0,71

0,71

0,71

0,43

0,63

0,67

0,63

0,63

0,59

0,59

0,63

0,55

0,47

0,43

0,63

0,51

0,55

0,59

0,55

0,90

1,96

2,42

3,33

4,22

5,50

Остало
(КМ)

730,00

800,00

630,00

770,00

790,00

790,00

790,00

650,00

750,00

770,00

750,00

750,00

730,00

730,00

750,00

710,00

670,00

650,00

750,00

690,00

700,00

730,00

700,00

1.000,00

1.000,00

1.050,00

1.100,00

1.150,00

1.200,00

Стан
(КМ)

640,00

720,00

540,00

680,00

700,00

700,00

700,00

560,00

660,00

680,00

660,00

660,00

640,00

640,00

660,00

620,00

580,00

560,00

660,00

600,00

620,00

640,00

620,00

920,00

920,00

920,00

1.000,00

1.050,00

1.100,00

Кућа
(КМ)

730,00

800,00

630,00

770,00

790,00

790,00

790,00

650,00

750,00

770,00

750,00

750,00

730,00

730,00

750,00

710,00

670,00

650,00

750,00

690,00

700,00

730,00

700,00

1.000,00

1.000,00

1.100,00

1.150,00

1.200,00

1.300,00

Пословни
простор
(КМ)

Објекти

280,00

310,00

250,00

300,00

310,00

310,00

310,00

260,00

290,00

300,00

290,00

290,00

280,00

280,00

290,00

270,00

270,00

260,00

290,00

270,00

270,00

280,00

270,00

340,00

360,00

380,00

410,00

440,00

470,00

Индустр.
Простор
(КМ)

730,00

800,00

630,00

770,00

790,00

790,00

790,00

650,00

750,00

770,00

750,00

750,00

730,00

730,00

750,00

710,00

670,00

650,00

750,00

690,00

700,00

730,00

700,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.100,00

1.150,00

1.200,00

Остали
објекти
(КМ)
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69.

70.

На основу члана 111. Пословника o раду
Скупштине општине Брод - пречишћени текст
(„Службени гласник општине Брод“, број 5/20) и члана 3. алинеја 6. Одлуке о јавним расправама у општини Српски Брод („Службени гласник општине Српски
Брод“ број 3/04), Скупштина општине Брод, на 2.
редовној сједници одржаној дана 17.02.2021.године,
доноси
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Нацрта Одлуке о оснивању
мјесних заједница на подручју општине Брод
1. Усваја се Нацрт Одлуке о оснивању мјесних
заједница на подручју општине Брод.
2. Скупштина општине Брод, сагласно одредбама члана 115. став 5. и 132. Статута општине Брод,
чланова 117, 125. и 126. Пословника о раду Скупштине општине Брод и члана 3. алинеја 6. Одлуке о јавним расправама у општини Српски Брод, одлучује да
Нацрт Одлуке о оснивању мјесних заједница на подручју општине Брод, упути на јавну расправу, из разлога што се истом уређују питања која су од посебног
значаја за грађане општине Брод.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Одјељења за општу управу.
је да:

4. Начелник Одјељења за Општу управу дужан

- обезбједи да Нацрт Одлуке о оснивању мјесних заједница на подручју општине Брод, буде доступан јавности путем медија или на други одговарајући
начин,
- организује јавну расправу и обезбједи услове
за учешће заинтересованих грађана, удружења грађана и других установа и институција,
- прати јавну расправу и благовремено прикупља приједлоге, мишљења и примједбе изнесене у
току јавне расправе и
- анализира резултате јавне расправе и о истим подноси извјештај овлашћеном предлагачу и
Скупштини општине.
5. Јавна расправа ће трајати до 30 дана од дана
усвајања овог закључка.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број:01/022-11/21
Датум:17.02.2021. година
		

Датум: 18.02.2021. год.
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Предсједник
Скупштине општине
Александар Крушкоњић с.р.

На основу члана 53б. став 1. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12
и 109/12, 45/18 и 18/20), члана 39. став 2. тачка 2. и
члана 116. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), тачке
3. Упутства о организовању и спровођењу избора за
чланове Савјета мјесне заједнице („Службени гласник
Републике Српске“, број 122/12 и 31/13), члана 41.
став 1. тачка 2. и члана 129. став 1. Статута општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17)
и члана 111. Пословника о раду Скупштине општине
Брод-пречишћени текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод, на 2.
редовној сједници одржаној дана 17.02.2021.године,
доноси,
О Д Л У К У
о расписивању избора за избор чланова Савјета
мјесних заједница на подручју општине Брод
I
Расписују се избори, за избор чланова Савјета
мјесних заједница (у даљем тексту: Савјет) на подручју општине Брод.
II
Избори за избор чланова Савјета одржаће се
дана 11.04.2021.године (недјеља) у времену од 08,00
до 16,00 часова, у свим мјесним заједницама на подручју општине Брод.
III
Изборе спроводи Општинска изборна комисија и бирачки одбори, у складу са Изборним законом Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12,
109/12, 45/18 и 18/20), Законом о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), Законом о равноправности полова у Босни и
Херцеговини - пречишћени текст („Службени гласник
БиХ“, број 32/10), Упутством о организовању и спровођењу избора за чланове Савјета мјесне заједнице
(„Службени гласник Републике Српске“, број 122/12
и 31/13), Статутом општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 7/17) и овом одлуком.
IV
(1) Чланови Савјета бирају се на зборовима
грађана тајним гласањем.
(2) Чланове Савјета бирају бирачи уписани у
Централни бирачки списак који имају пребивалиште
на подручју мјесне заједнице.
V
(1) Кандидате за чланове Савјета предлаже:

Датум: 18.02.2021. год.
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1) најмање 30 грађана који имају пребивалиште
на подручју мјесне заједнице за коју се спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има до 1000 регистрованих бирача,
2) најмање 50 грађана који имају пребивалиште
на подручју мјесне заједнице за коју се спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има од 1000 до 5000
регистрованих бирача,
3) удружења грађана која дјелују на подручју
јединице локалне самоуправе у којој се спроводе избори за Савјет и
4) политичке странке које на подручју јединице локалне самоуправе, у којој се спроводе избори за
Савјете, имају општински одбор или други вид организације.
(2) Поступак предлагања кандидата и овјере
кандидатских листа спроводи се у складу са одредбама Упутства о организовању и спровођењу избора за
чланове Савјета мјесне заједнице, које доноси Републичка изборна комисија.
VI
Збор грађана доноси одлуку о избору чланова
Савјета ако збору присуствује:
1) у мјесној заједници која има до 1000 регистрованих бирача, најмање 50 бирача и
2) у мјесној заједници која има од 1000 до 3000
бирача, најмање 70 бирача.
VII
(1) Број чланова Савјета утврђује се према
броју грађана уписаних у Централни бирачки списак
по сљедећем:
- за мјесне заједнице до 1000 регистрованих
бирача - пет чланова и
- за мјесне заједнице од 1000 до 5000 регистрованих бирача - седам чланова.
(2) Број чланова Савјета по мјесним заједницама на подручју општине Брод је сљедећи: Град
Центар - седам чланова, Тулек - седам чланова, Рит
- седам чланова, Карађорђево - седам чланова, Бродско Поље I - седам чланова, Бродско Поље II - седам
чланова, Лијешће - седам чланова, Доњи Клакар - пет
чланова, Горњи Клакар - пет чланова, Горња Врела пет чланова, Винска - пет чланова, Грк - пет чланова, Унка - пет чланова, Горње Колибе - пет чланова,
Сијековац - седам чланова, Збориште - пет чланова,
Кораће - пет чланова, Барица - пет чланова, Ново Село
- пет чланова, Доње Колибе - пет чланова и Брусница
Велика - пет чланова.
VIII
Након спроведених избора у свим мјесним
заједницама, Општинска изборна комисија, обавезна
је Скупштини општине Брод, доставити Извјештај о
резултатима спроведених избора за чланове Савјета.

IX
Финансијска средства за спровођење избора
за чланове Савјета обезбјеђују се у буџету општине.
X
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-13/21
Датум: 17.02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
71.
На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 195. став 4. Законом о водама („Службени гласник Републике Српске“,
број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) и члана 41. став 1.
тачка 2. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број: 7/17) члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број:
5/20) Скупштина општине Брод на 2. редовној сједници одржаној дана 17.02.2021. године донијела је:
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге
Одлуке о коришћењу средстава од посебних
водних накнада
(„Сл.гласник општине Брод“ број 5/10)
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о коришћењу
средстава од посебних водних накнада
одлука број: 01-022-58/10 од дана 27.05.2010.
године („Сл.гласник општине Брод“ број 5/10)
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-14/21
Датум: 17.02. 2021 године
		

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

72.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и
чланова 111. и 117. Пословника о раду Скупштине
општине Брод –пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине
Брод, на 2. редовној сједници, одржаној дана 17.02.
2021. године доноси:

Страна: 50 Број: 2

Датум: 18.02.2021. год.
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ЗАКЉУЧАК
о одбијању давања сагласности на Годишњи
програм рада и Финансијски план Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Брод за 2021. годину
1.Одбија се давање сагласности на Годишњи
програм рада и Финансијски план Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Брод за 2021. годину
2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Годишњи програм рада и Финансијски план из тачке
1. овог Закључка,
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-21/21
Датум: 17.02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
73.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и
чланова 111. и 117. Пословника о раду Скупштине
општине Брод –пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине
Брод, на 2. редовној сједници, одржаној дана 17.02.
2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
о одбијању давања сагласности на
Годишњи програм рада и Финансијски план
Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Брод
за 2021. годину
1.Одбија се давање сагласности на Годишњи
програм рада и Финансијски план Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Брод за 2021. годину
2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Годишњи програм рада и Финансијски план из тачке
1. овог Закључка,
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-17/21		
Датум: 17.02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
74.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и
чланова 111. и 117. Пословника о раду Скупштине
општине Брод –пречишћени текст - („Службени глас-

ник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине
Брод, на 2. редовној сједници, одржаној дана 17.02.
2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
о одбијању давања сагласности на
Годишњи програм рада и Финансијски план
Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Брод
за 2021. годину
1.Одбија се давање сагласности на Годишњи
програм рада и Финансијски план Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Брод за 2021. годину
2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Годишњи програм рада и Финансијски план из тачке
1. овог Закључка,
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-17/21		
Датум: 17.02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
75.
Ha основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», бр: 40/13, 2/15-одлука УС,106/15 , 3/16,
104/18-одлука УС и 84/19), члана 39.став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр.97/16 и 36/19) ,члана 41.став 1. Сатута
општине Брод («Службени гласник општине Брод»,
број 7/17) и члана 111. и 114. Пословника о раду
Скупштине општине Брод-пречишћени текст («Службени гласник општине Брод», број 5/20), Скупштина
општине Брод на 2 . редовној сједници одржаној дана
17.02. 2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета плана за праћење израде
Урбанистичког плана градског насеља Брод
1.Именује се Савјет плана за праћење израде
Урбанистичког плана градског насеља Брод, у саставу:
1.Александар Крушкоњић, дипл.ек., предсједник савјета
2. Бранкица Милојевић, проф.др.,члан савјета
3. Александар Рељић, дипл.инж.геод.,члан савјета
4. Бобан Ђурђевић, дипл.ек.,члан савјета
5. Градимир Вукман, дипл.инж.ел., члан савјета

Датум: 18.02.2021. год.
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6. Саша Миличић, др.мед.,члан савјета
7. Сенад Машић, дип.ек.,члан савјета
8. Јадранко Хаџисејдић, дипл.прав., члан савјета
9. Теодор Трифуновић, професор, члан савјета
10. Никола Бачић, дипл.ек.,члан савјета
11. Дејан Симиџија, дипл.инж.маш.,члан савјета
12. Светозар Миличић, привредник, члан савјета
13. Слободан Томичевић, привредник, члан
савјета
14. Нада Тривуновић, геометар, члан савјета

3. Стручно-техничке послове за потребе Савјета плана обавља Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове и екологију.
4. Накнада за рад чланова Савјета биће утврђена накнадно закључком Начелника општине.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном гласнику општине
Брод».
6. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да
важи Рјешење бр. 01-111-25/19 од 25.04.2019. године,
објављено у „Сл.гласнику општине Брод“ бр.7/19.
Број:01/111-61/21
Датум: 17.02. 2021. године

15. Ново Шљивић, вкв метал.стр.,члан савјета
16. Драган Попадић, електротех., члан савјета
17. Душко Панић, дипл.инж.заш.од пож.,члан
савјета
18. Жељко Шаиновић, дипл.инж.саоб.,члан
савјета
19. Бранко Вишекруна, инж.елек.,члан савјета
20. Синиша Јаћимовић, дипл.инж.пољ., члан
савјета
21. Боро Милошевић, инж.грађ.,члан савјета
22. Бојан Поповић, дипл.инж.саоб., члан савјета
23. Дубравка Вуковић, дипл.прав.,члан савјета
24. Горан Гарачић, проф. срп. језика и
књиж.,члан савјета
25. Владимир Ђурђевић, дипл.инж.грађ.,члан
савјета
26. Виктор Јерковић, вкв стројобравар,члан
савјета
27. Мато Кљајић, ек.тех.,члан савјета
2.Задатак Савјета плана из члана 1. овог Рјешења је да прати израду Урбанистичког плана градског насеља Брод, води јавне расправе, заузима
стручне ставове према питањима општег, привредног
и просторног развоја општине Брод, заузима стручне
ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашава предложен
документ просторног уређења са Просторним планом
општине Брод, усаглашава предложени документ са
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и
другим прописима заснованим на закону.

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
76.
На основу члана 2.12. став (5) Изборног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 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, 37/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/03) и члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу
и обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник
БиХ“, број: 29/18 и 36/19), Скупштина општине Брод
на 2. редовној сједници одржаној дана 17.02. 2021. године доноси
ОДЛУКУ
о објављивању јавног огласа за именовање
једног члана Општинске изборне комисије Брод
и утврђивање критерија
I
(1) Скупштина општине Брод расписује Јавни
оглас за именовање једног члана Општинске изборне
комисије Брод (у даљем тексту: Општинска изборна
комисија).
(2) Члана Општинске изборне комисије, након
проведене конкурсне процедуре, именује Скупштина
општине Брод уз сагласност Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, на период од 7 (седам)
година.
II
Поступак по Јавном огласу проводити ће конкурсна Комисија коју именује Скупштина општине у
складу са одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине и Упутства о утврђивању квалификација,
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини.
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III
Општи критерији за члана Општинске изборне комисије прописани су одредбама члана 2.2. став 1.
и 2. Изборног закона Босне и Херцеговине, а посебни
критерији прописани су чланом 2. и 3. Упутсва из тачке II ове Одлуке.

Број: 01/022-16/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине Брод

IV
(1) Општи критерији за кандидата за члана
Општинске изборне комисије су:
1. да је лице са правом гласа и
2. да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у проведби избора.
(2) Посебни критерији за кандидата за члана
Општинске изборне комисије су:
1. да има пребивалиште у општини у којој се
именује изборна комисија,
2. да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система
студирања са најмање 180 ЕТЦС бодова и
3. да посједује искуство у провођењу избора.
(3) Под искуством у провођењу избора подразумјева се:
1.чланство у изборној комисији и
2.чланство у бирачком одбору на изборима
обухваћеним Изборним законом БиХ.
(4) Изузетно од одредбе из тачке V став (2) тачка 1. ове Одлуке, члан Општинске изборне комисије
може бити лице са пребивалиштем из друге општине,
уколико нема кандидата, са пребивалиштем у општини за коју се именује изборна комисија, који испуњавају услове тражене јавним огласом.
(5) Изузетно од одредбе из тачке V став (2) тачка 3. ове Одлуке, члан изборне комисије може бити
лице које има , VII/1 степен стручне спреме, завршен
правни факултет, односно завршен правни факултет
Болоњског система студирања са најмање 180 ЕТЦС
бодова без изборног искуства.

На основу члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци
чланова изборне комисије основне изборне јединице
у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“,
број: 29/18 и 36/19), члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03),
члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број: 7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20)
Скупштина општине Брод на 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02.2021. године донијела је

V
Конкурсна Комисија у свом раду дужна је придржавати се одредабама Изборног закона Босне и
Херцеговине уз досљедну примјену одредаба члана
2.14 став (1) које се односе на мултиетничан састав
Општинске изборне комисије односно равноправну
заступљеност полова.
VI
Јавни оглас ће бити објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас
Српске“ , на веб страници и огласној табли Општинске управе општине Брод.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од
дана објвљивања Јавног огласа. Уколико не буде у јавним гласилима објављен у исто вријеме, рок се рачуна
од посљедњег дана објављивања.
VII
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Брод“.

Александар Крушкоњић с.р.
77.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење
Јавног огласа за именовање једног члана
Општинске изборне комисије Брод
1.Именује се Комисија за провођење Јавног
огласа за именовање једног члана Општинске изборне
комисије Брод у саставу:
1.Дубравка Вуковић, предсједник
2.Санела Латиновић, члан
3.Војислав Милосављевић, члан
4.Ане Михајлов, члан
5.Бобан Ђурђевић, члан.
2.Задатак Комисије je да пo затварању Јавног
огласа поднесе писани извјештај надлежном органу,
у којем наводи све релевантне податке за свако лице
које je поднијело захтјев пo јавном огласу. У наведеном извјештају конкурсна комисија
врши класификацију кандидата на оне који
испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне
који не испуњавају услове. Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа конкурсна комисија
обавља интервју, након чега сачињава ранг листу са
редослиједом кандидата према успјеху постигнутом
на интервјуу и исту доставља надлежном органу.
3.Аминистративно – техничке послове за потребе Комисије обављаће лице које одреди предсједник Скупштине општине, а које обавља административно – техничке послове из надлежности Скупштине
општине.
4.Комисија престаје са радом даном именовања
Општинске изборне комисије.
5.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном гласнику општине
Брод».

Датум: 18.02.2021. год.
Број:01/111-62/21
Датум: 17.02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
78.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“ број 7/17), члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод – Пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод,
на 2. редовној сједници, одржаној дана 17.02.2021. године д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Нацрта Интегралног програма
капиталних инвестиција општине Брод
за период 2021. – 2023. година
1. Усваја се Нацрт Интегралног програма капиталних инвестиција општине Брод за период 2021. –
2023. година
2. Скупштина општине Брод, сагласно одредби члана 111. и 117. Пословника Скупштине општине
Брод и члана 3. алинеја 2. Одлуке о јавним расправама, одлучује да Нацрт Интегралног програма капиталних инвестиција општине Брод за период 2021. –
2023. година из тачке 1. овог Закључка упути на јавну
расправу, јер се истим уређују питања која су од посебног значаја за грађане наше општине.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одсјек за локални развој.
4. Одсјек се задужује да:
- води бригу да се Нацрт Програма учини доступан јавности,
- организује и спроводи расправу уз обезбјеђење услова за учешће свих заинтересованих
грађана општине и других институција,
- у смислу информисања грађана користи локални „Радио Брод“ Брод,
- осигура прикупљање и спровођење примједби, мишљења и приједлога изнесених у току јавне
расправе,
- прати јавну расправу и анализира приједлоге,
мишљења и примједбе изнијетих у току јавне расправе и
- припреми извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Јавна расправа трајаће до 30 дана од дана
усвајања овог Закључка.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/022-20/21
Датум: 17.02.2021.године
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Предсједник
Скупштине општине
Aлександар Крушкоњић с.р.

79.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19),
члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“ број: 7/17) и члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод – Пречишћени
текст („Службени гласник општине Брод“ број 5/20),
Скупштина општине Брод на 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02.2021. године доноси:
О Д Л У К У
о продужењу Стратегије развоја општине Брод
за период 2016. - 2020. година
Члан 1.
Продужава се важење постојеће Стратегије
развоја општине Брод за период 2016. – 2020. године на временски период од 01.01.2021. године до
31.12.2021. године.
Члан 2.
Инвестициони планови за 2021. годину ће бити
усклађени са важећим документом из члана 1 ове
Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-15/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.
80.
На основу члана 127. став (2) тачка 4) Закона о
средњем образовању и васпитању („Службени гласни Републике Српске“, број 41/18), члана 41. 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 2. редовној сједници одржаној дана 17.02. 2021.
године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Школског одбора у
Средњошколском центру „Никола Тесла“ Брод,
испред јединице локалне самоуправе
1. Горан Гарачић разрјешава се дужности члана Школског одбора Средњошколског центра „Никола
Тесла“ Брод, због прихватања одборничког мандата и
промјене радног мјеста.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику општине Брод“.
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Број: 01/111-70/21
Датум: 17.02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
81.
На основу члана 127. став (2) тачка 4) Закона
о средњем образовању и васпитању („Службени гласни Републике Српске“, број 41/18), члана 41. 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 2. редовној сједници одржаној дана 17.02.
2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора у
Средњошколском центру „Никола Тесла“ Брод,
испред јединице локалне самоуправе
1. Саша Видић, именује се за члана Школског
одбора Средњошколског центра „Никола Тесла“ Брод,
испред јединице локалне самоуправе.
2. Мандат члана Школског одбора траје 4 (четири) године.
3. Констатује се да досадашњем члану Школског одбора Средњошколског центра „Никола Тесла“ Брод, имeнованом рјешењем број: 01-111-30/17
од дана 28.04.2017. године, престаје својство члана
Школског одбора испред јединице локалне самоуправе због прихватања одборничког мандата и промјене
запослења.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-65/21
Датум: 17.02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
82.
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 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02. 2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана
Савјета за безбједност саобраћаја,
због подношења оставке

1. Разрјешава се дужности члан Савјета за безбједност саобраћаја, због подношења оставке и то:
1. Милан Зечевић, члан
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-64/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
83.
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 путевима Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 63/11), 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 2. редовној сједници одржаној дана 17.02.
2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана
Савјета за безбједност саобраћаја
1. У Савјет за безбједност саобраћаја именује се:
1) Жељко Миличић, члан
2. Члан Савјет 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: 01/111-63/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
84.
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 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02. 2021. године донијела је

Датум: 18.02.2021. год.
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Комисије за екологију
1. У Комисију за екологију именују се:
1) Радослав Јовановић, предсједник
2) Мирослав Поњевић, замјеник предсједника
3) Ане Михајлов, члан
4) Ренато Јевтић, члан
5) Горан Хаџић, 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: 01/111-74/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
85.
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 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02. 2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Комисије за популациону политику
1. У Комисију за популациону политику именују се:
1) Свјетлана Микач, предсједник
2) Горан Видичевић, замјеник предсједника
3) Виктор Јерковић, члан
4) Нандино Малешевић, члан
5) Рада Мандић, 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: 01/111-73/21
Предсједник
Датум:17.02. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
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86.
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 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02. 2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Одбора за мјесне заједнице,
регионалну и међународну сарадњу
1. У Одбор за мјесне заједнице, регионалну и
мјесну сарадњу именују се:
1) Милан Гаврић, предсједник
2) Боро Радовановић, замјеник предсједника
3) Ружица Маслић, члан
4) Илија Сељаковић, члан
5) Мирун Радовановић, члан
2. Одбор 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: 01/111-72/21
Предсједник
Датум:17.02. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
87.
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 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02. 2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Одбора за равноправност полова
1. У Одбор за равноправност полова именују се:
1) Наташа Плавшић, предсједник
2) Маријана Дакић, замјеник предсједника
3) Драгана Поњевић, члан
2.Одбор из претходне тачке именује се на временски период трајања мандата Скупштине општине.
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3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-69/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
88.
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 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02. 2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Одбора за пензионерско-инвалидску заштиту
1. У Одбор за пензионерско-инвалидску заштиту именују се:
1) Милан Гаврић, предсједник
2) Горан Гарачић, замјеник предсједника
3) Јосип Блажевић, члан
4) Миленко Ђекић, члан
5) Слободан Будисављевић, члан
2. Одбор 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: 01/111-66/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
89.
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 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02. 2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Одборa за здравље

Датум: 18.02.2021. год.

1. У Одбор за здравље именују се:
1) Маријана Дакић, предсједник
2) Жељко Миличић, замјеник предсједника
3) Игор Јеремић, члан
4) Милован Рајак, члан
5) Саша Миличић, члан
2. Одбор 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: 01/111-68/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
90.
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 2. редовној сједници
одржаној дана 17.02. 2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Одбора за кодекс понашања
1. У Одбор за кодекс понашања именују се:
1) Александар Крушкоњић, предсједник
2) Милош Станишић, замјеник предсједника
3) Боро Радовановић, члан
4) Слободан Пејчић, члан
5) Виктор Јерковић, члан
2. Одбор 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: 01/111-67/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
91.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17 ) и члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број: 5/20) Скупштина општине Брод

Датум: 18.02.2021. год.
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на 2. редовној сједници одржаној дана 17.02.2021. године донијела је:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији Плана
утрошка средстава остварених продајом шумско,
дрвних сортимената у развој неразвијених
подручја општине Брод у 2020. години
1. Усваја се Извјештај о реализацији Плана
утрошка средстава остварених продајом шумско,
дрвних сортимената у развој неразвијених подручја
општине Брод у 2020. години.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету
чини Извјештај из тачке 1.

93.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17 ) и члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број: 5/20) Скупштина општине Брод
на 2. редовној сједници одржаној дана 17.02.2021. године донијела је:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији Програма
кориштења средстава од накнаде за претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и од закупнине за 2020. годину

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

1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма
кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и од
закупнине за 2020. годину.

Број: 01/022-23/21		
Предсједник
Датум: 17.02.2021. године
Скупштине општине
						
Александар Крушкоњић с.р.

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

92.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17 ) и члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број: 5/20) Скупштина општине Брод
на 2. редовној сједници одржаној дана 17.02.2021. године донијела је:
ЗАКЉУЧАК

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број:01/022-25/21
Предсједник
Датум: 17.02.2021. године Скупштине општине
						
Александар Крушкоњић с.р.
94.

о усвајању Извјештаја о реализацији Плана
намјенског утрошка средстава остварених по
основу надокнаде за обављање послова од општег
интереса у шумама у приватној својини
у 2020. години

На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17 ) и члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број: 5/20) Скупштина општине Брод
на 2. редовној сједници одржаној дана 17.02.2021. године донијела је:

1. Усваја се Извјештај о реализацији Плана
намјенског утрошка средстава остварених по основу
надокнаде за обављање послова од општег интереса у
шумама у приватној својини у 2020. години.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма утрошка средстава
посебних водних накнада у 2020. години

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

1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма
утрошка средстава посебних водних накнада у 2020.
години.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету
чини Извјештај из тачке 1.

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01/022-24/21
Датум: 17.02. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-22/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине
Александар Крушкоњић с.р.
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Члан 3.

95.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и
чланова 111. и 117. Пословника о раду Скупштине
општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине
Брод, на 2. редовној сједници, одржаној дана 17.02.
2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
о не прихватању Информације о водоснабдијевању и квалитету воде за пиће за период
01.07.2020. – 31.12.2020. године
1. Не прихвата се Информација о водоснабдијевању и квалитету воде за пиће за период 01.07.2020. –
31.12.2020. године.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету
чини Информација из тачке 1. овог Закључка.
3. Оваj Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01/022-19/21
Предсједник
Датум: 17.02. 2021. године Скупштине општине
Александар Крушкоњић с.р.
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
2.
На основу члана 82 став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) и члана 90. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) Начелник општине, доноси
ПРАВИЛНИК
о стављању ван снаге Правилника
о канцеларијском пословању Административне
службе општине Босански Брод
Члан 1.
Овим Правилником ставља се ван снаге Правилник о канцеларијском пословању Административне службе општине Босански Брод („Службени гласник општине Босански Брод“, број 15/06, 10/09 и 1/13
и „Службени гласник општине Брод“, број 14/15, 1/17,
5/18 и 17/20).
Члан 2.
Канцеларијско пословањe у Општинској управи Општине Брод, спроводиће се у складу са Упутством о спровођењу канцеларијског пословања
(„Службени гласник Републике Српске“, број 129/20).

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02-052-10/21
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.01.2021.године				
		
Зоран Видић с.р.
3.
На основу члана 82 став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 10. став 3. Уредбе о канцеларијском пословању („Службени гласник Републике Српске“, број 8/20), тачке 104. и 207. Упутства о
спровођењу канцеларијског пословања („Службени
гласник Републике Српске“, број 129/20) и члана 90.
Статута општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број 7/17) Начелник општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању бројчаних ознака
организационих јединица
1. Бројчане ознаке органа општине и организационих јединица Општинске управе, у чијем раду је
настао акт, утврђују се по сљедећем:
„01“ - Скупштина општине,
„02“ - Начелник општине,
„02.3“ - Одјељење за општу управу,
„02.4“ - Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности,
„02.5“ - Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију,
„02.6“ - Одјељење за финансије,
„02.7“ - Одјељење за инспекцијске послове и
послове комуналне полиције,
„02.8“ - Одсјек за локални развој,
„02.9“ - Одсјек за послове заштите и спасавања,
„02.10“ - Јединица за интерну ревизију.“
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 02-052- 11/21
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 26.01.2021.године
Зоран Видић с.р.
4.
На основу члана 5. Правилника о усклађивању
и регистрацији редова вожње аутобуских линија на
подручју општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број 4/18), Начелник општине доноси,

Датум: 18.02.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за усклађивање и регистрацију редова вожње
Члан 1.
Именује се комисија за усклађивање и регистрацију редова вожње за линијски превоз путника
на аутобуским линијама на градском и приградском
подручју општине Брод, за регистарску 2021/2022. годину у саставу:
1. Весна Бојић, предсједник комисије
2. Пеко Рајак, члан комисије,
3. Џехва Ахметовић, члан комисије,
4. Бојан Поповић, члан комисије,
5. Небојша Ћерић, записничар,
Члан 2.
Задатак комисије је да организује и спроведе
поступак усклађивања и регистрације редова вожње
за линијски превоз путника на аутобуским линијама
на градском и приградском подручју општине Брод,
за регистарску 2021/2022. годину, у складу са Законом
о превозу у друмском саобраћају Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 47/17),
Одлуком о јавном превозу лица и ствари у друмском
саобраћају на подручју општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 2/18), Правилником о
усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских линија на подручју општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 4/18) и Даљинаром са
минималним временом вожње („Службени гласник
општине Брод“, број 1/19).
Члан 3.
Мандат комисије траје од дана доношења овог
Рјешења до окончања свих послова везаних за поступак усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија, у складу са прописима.
Члан 4.
Извјештај о раду комисије, односно о резултатима поступка усклађивања и регистрације редова вожње, Комисија је дужна доставити Начелнику
Општине, најкасније у року од 8 дана од дана окончања поступка.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 02-345-7/21
Датум: 26.01.2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Видић с.р.
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5.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16, 36/19), члана 90. Статута Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“ број 07/17) и члана 4. Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских линија на подручју општине
Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број 3/18)
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка усклађивања и
регистрације редова вожње аутобуских линија
на подручју општине Брод за регистарску
2021/2022. годину
Члан 1.
Покреће се поступак усклађивања и регистрације редова вожње за линијски превоз путника
на аутобуским линијама на градском и приградском
подручју општине Брод, за регистарску 2021/2022. годину.
Члан 2.
Поступак из члана 1. овог Рјешења проводи
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и
Комисија за усклађивање и регистрацију редова вожње, свако у оквиру својих надлежности у складу са
Законом о превозу у друмском саобраћају Републике
Српске (Службени гласник Републике Српске“, број
47/17), Одлуком о јавном превозу лица и ствари у
друмском саобраћају („Службени гласник општине
Брод“ бр. 2/18), Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских линија на подручју
општине Брод (,,Службени гласник општине Брод“,
број 4/18) и Даљинаром са минималним временима
вожње на општинским аутобуским линијама на подручју општине Брод (,,Службени гласник општине
Брод“, број 01/19).
Члан 3.
Јавни оглас о покретању поступка из члана 1.
ове Одлуке потребно је објавити у средствима јавног информисања, најмање једним дневним новинама, огласној табли и службеној интернет страници
општине Брод, те путем ЈП „Радио Брод“ Брод.
Члан 4.
Одјељење из члана 2. ове Одлуке дужно је Извјештај о проведеном поступку доставити Начелнику
општине најкасније у року од 15 дана од дана окончања поступка из члана 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 02/345-7/21
Датум: 01.02.2021.

Начелник општине
Зоран Видић с.р.
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6.
На основу члана 14. став 4. Одлуке о јавном
превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Брод („Службени гласник општине
Брод“ бр. 2/18), члана 12. Правилника о усклађивању
и регистрацији редова вожње аутобуских линија на
подручју општине Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број 4/18) и Одлуке о општинским административним таксама општине Брод – пречишћени
текст, („Службени гласник општине Брод“, број 9/18),
Начелник Општинске управе Брод, доноси:
ЗАКЉУЧАК
о одређивању накнаде трошкова спровођења
поступка усклађивања и регистрације редова
вожње
Члан 1.
Висина накнаде за трошкове спровођења
усклађивања и регистрације редова вожње за линијски превоз путника на аутобуским линијама на градском и приградском подручју општине Брод, за регистарску 2019/2020. годину, износи:
- за сваки најављени полазак и за сваки
најављени повратак у новом реду вожње ( један нови
ред вожње): 30,00 КМ,
- накнада за рјешавање спорова: 10,00 КМ.
Члан 2.
Средства се уплаћују на жиро-рачун општине
Брод са назнаком „накнада у поступку усклађивања и
регистрације редова вожње“.
Накнада се уплаћују на рачун јавних прихода
општине Брод број:
• НЛБ Развојна банка 562-005-00001644-71
• Нова банка 555-008-00520463-34
Врста прихода: 729124, шифра општине:010
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 02/345-7/21
Датум: 01.02.2021.год.

Начелник Општине
Зоран Видић с.р.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
2.
На основу члана 45. тачка б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник Републике Српске», број 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од заразних
болести (,,Службени гласник Републике Српске», број
90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), тачке 15.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о

Датум: 18.02.2021. год.

спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број 67-1/21 од 01.02.2021. године и члана 3.
Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне
ситуације Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 12/17), Општински штаб за ванредне
ситуације дана 02.02.2021.године, доноси,
З АКЉУЧАК
о спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручју општине Брод
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на подручју
општине Брод и заштите и спасавања становништва,
до 22.02.2021.године забрањују се:
лица,

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50

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 други 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 придржавају се заштитне мјере физичког растојања од
два метра,
2) у затвореним просторијама да се, поред
ношења заштитне маске и одржавања физичког растојања од два метра, придржавају упутстaва ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама
у развоју,
3) лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.
4. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маскe грађанима који користе њихове 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 22.02.2021.године ограничава се радно
вријеме:

Датум: 18.02.2021. год.
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1) од 06,00 до 22,00 часа:
- свим врстама угоститељских објеката за
исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.),
- 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 22.02.2021.године, у периоду од 22,00 до
06,00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.
7. До 22.02.2021.године, у периоду од 22,00 до
06,00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића
свим привредним субјектима.
8. До 22.02.2021.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање
свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ
«Институт за јавно здравство Републике Српске» за
спречавање појаве и ширења вируса корона на радном
мјесту и мјерама и препорукама у зависности од дјелатности која се обавља.
10. Упутство за спречавање појаве и ширења
вируса корона на радном мјесту, као и упутства и
препоруке за спречавање појаве и ширења вируса корона за конкретну дјелатност која се обавља, могу се
преузети са интернет странице ЈЗУ „Институт за јавно здравство Рерпублике Српске“ (www.phi.rs.ba) на
линку „грађани“ и „институције и организације“.
11. Субјекти који пружају услуге из области
угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном
пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ «Институт за јавно здравство Републике Српске».
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13. Обавезују се сви субјекти са подручја
општине Брод који обављају регистровану дјелатност да обезбједе: довољну количину средстава за
чишћење и дезинфекцију простора, појачано прање
и дезинфекцију руку, спровођење појачаних санитарно-хигијенских мјера на улазу у објекат (обавезна
дезинфекција руку) и константну дезинфекцију пословних 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 овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити
број лица која истовремено могу да уђу и бораве у
просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у Општинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну
заштиту запосленом и кориснику.
15. Правни субјекти као и органи јединице локалне самоуправе и остали општински субјекти који
врше јавна овлашћења требају за запослене организовати рад од куће, за послове за које је то могуће организовати.
16. Обавезује се ЈЗУ „Дом здравља Брод“ да у
потпуности поступа у складу са закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, Општинског
штаба за ванредне ситуације, наредбама Министарства здравља и социјалне заштите и упутствима и препорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике
Српске“.
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 послове комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913,
3) Тржишни инспектор: Санела Латиновић 066/679-068,
4) Комунални полицајци: Срђан Царић 065/595-245, Никола Ћурко - 065/768-340, Сњежана
Црепуља - 065/886-365 и Нада Савић - 065/824-272,
5) ЈЗУ Дом здравља Брод: 053/612-180, 053/610294, 065/004-137 и Хитна помоћ 124.
18. Надзор над спровођењем овог закључка вршиће Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Општинске управе Општине Брод,
у сарадњи са Републичком управом за инспекцијске
послове и Министарством унутрашњих послова.
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19. Непоштовање мјера забране и ограничења и
других превентивних мјера из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру
(„Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и
58/19) и Законом о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике Српске“, број
90/17, 42/20 и 98/20).
20. Овај закључак се сматра достављеним
субјектима који обављају регистровану дјелатност на
подручју општине Брод, објавом на службеној интернет страници и огласној табли Општине Брод и објавом путем ЈП „Радио Брод“.
21. Овим закључком ставља се ван снаге закључак Општинског штаба за ванредне ситуације, о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)
на подручју општине Брод, број 02-81-3-1/21 од
15.01.2021.године.
22. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02/81-3-2/21
Датум: 02.02.2021.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Видић с.р.
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