ГОД. 30. БРОЈ 4/21
Датум: 26.04.2021.год.
Цијена: 3.00 КМ
АКТИ СА 4. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
122.
На основу члана 39.став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи ( ‘’Службени гласник Републике
Српске’’ број 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта («Службени гласник Републике Српске», број 34/14 – пречишћен текст), члана
41.став 1. тачка 2. Статута општине Брод («Службени
гласник Општине Брод“ бр.7/17), и члана 111. и 112.
Пословника Скупштине Општине Брод – пречишћени
текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20),
Скупштина Општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 22.04.2021. године, д о н о с и
О Д Л У К У
о утврђивању накнаде за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта

Зона

Основица
(О)

Коеф.
Зона
(Кз)

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта
и осталог грађевинског земљишта на територији
општине Брод за 2021.годину.
Члан 2.
Обрачун накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског
земљишта на територији општине Брод за 2021.годину врши се за сваку зону посебно, обзиром на намјену
простора, односно, објекта који се планира градити.
Основица уређења градског грађевинског
земљишта за прорачун накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта (16,00 КМ/m2) представља
однос трошкова уређења грађевинског земљишта посљедњег уређења и укупне корисне површине објеката предвиђене просторно планском документацијом
уз предметну саобраћајницу.

Коефицијент намјене објекта/
простора (Кн)

Накнада за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта
према намјени објекта/простора
(КМ/m2)

Стамбени

Производно /
Пословни

Стамбени

Производно /
Пословни

I

16.00

2.00

1.00

1.00

32.00

32.00

II

16.00

1.65

1.00

1.15

26.40

30.36

III

16.00

1.25

1.00

1.25

20.00

25.00

IV

16.00

1.00

1.00

1.35

16.00

21.60

V

16.00

0.75

1.00

1.45

12.00

17.40

VI

16.00

0.50

1.00

1.55

8.00

12.40

Ост ГЗ

16.00

0.25

1.00

1.65

4.00

6.60

Члан 3.
Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта израчунава
се по обрасцу: Итуз (КМ) = О • Кз • Кн • ХФо
(Итуз)
Износ накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта изражен у КМ
(О)
Основица
уређења
грађевинског
земљишта (КМ/m2)
(Кз)
Коефицијент зоне
(Кн)
Коефицијент намјене објекта / простора

(ХФо)
Укупна корисна површина објекта /
простора према његовој намјени (m2).
Члан 4.
Накнада за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа за изградњу и легализацију објекта као и реконструкцију,
доградњу и надоградњу објекта, ако се тим радовима повећава корисна површина објекта, изузев у случајевима прописаним Законом о уређењу простора и
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грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр.
40/13, 2/15 – одлука УС, 106/15 , 03/16, 104/18 – одлука УС и 84/19) и овом Одлуком.
Члан 5.
Обвезници плаћања накнаде за трошкове
уређења градског грађевинског земљишта су физичка
и правна лица која као инвеститори граде нови објекат или врше реконструкцију, доградњу, надоградњу,
промјену намјене постојећег објекта или легализацију
бесправно изграђеног објекта у складу са Законом 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).
Члан 6.
Aко се гради нова грађевина умјесто легално
изграђене грађевине која je порушена или ће бити порушена, износ накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за нову грађевину умањује се за износ
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта
који би био утврђен за порушену грађевину, узимајући
у обзир разлике у корисној површини грађевине, зони,
намјени грађевине и појединих дијелова.
Члан 7.
Aко се мијења намјена легално изграђеног
постојећег објекта, или појединог дијела објекта, у
намјену за коју je прописана веће накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта износ ове накнаде
утврђује се као позитивна разлика између накнаде
која би била утврђена за ранију намјену и накнаде утврђене за нову намјену, узимајући у обзир и евентуалне промјене у корисној површини грађевине, зони и
другим елементима релевантним за утврђивање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта.
Члан 8.
Инвеститори линијских објеката комуналне
и јавне инфраструктуре и припадајућих објеката за
смјештај опреме и уређаја, као што су трафостанице,
подстанице за гријање, објекти за смјештај опреме код
базних станица и друге технолошке опреме за различите инфраструктурне објекте у којима људи бораве само повремено и слично, не плаћају накнаду за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта,
о чему Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију доноси рјешење у поступку који претходи издавању грађевинске дозволе.
Члан 9.
Линијски објекти комуналне и јавне инфраструктуре у смислу претходног члана су:
а) водоводна и канализациона мрежа,
б) инсталације топловода и вреловода,
в) електромрежа слабе и јаке струје,
г) инсталације кабловске телевизије и телекомуникација,
д) саобраћајнице за моторна возила и тротоари,
ђ) пјешачке и бициклистичке стазе
Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта не плаћа се ни за септичке јаме,цистерне

Датум: 26.4.2021. год.

за воду и друге сличне објекте који немају корисну
површину.
Члан 10.
За изградњу помоћних објеката, отворених
базена, подземних и сутеренских гаража и других
подземних помоћних просторија износ накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта, израчунат
у складу са овом Одлуком, умањује се за 50%.
За изградњу производно – пословних објеката износ накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта, израчуната у складу са одлуком, умањује
се за:
- 5% за објекте корисне површине 1.000 –
1.500 m2
- 10% за објекте корисне површине 1.500 –
2.000 m2
- 15% за објекте корисне површине
преко
2.000 m2
Члан 11.
За изградњу привремених објеката плаћа се
накнада за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта у износу од 20% од износа накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта за трајни
објекат, обрачунате под условима прописаним Законом о уређењу простора и грађењу, Правилником о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта, и овом Одлуком.
Износ од 20% накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта представља износ накнаде
за сваку годину продужења. У случају издавања локацијских услова за изградњу привременог објекта на
период од 5 година, износ накнаде за уређење градског грађевинског земљишта плаћа се у пуном износу
(100%).
За изграђене привремене објекте чија се
привременост продужава на нови период, накнада за
уређење градског грађевинског земљишта се плаћа
при сваком продужењу привремености све док она не
достигне пуни износ накнаде обрачунате као за трајни
објекат.
Члан 12.
Одредбе ове Одлуке примјењиваће се у 2021.
години, односно, до доношења спроведбених докумената просторног уређења који ће садржавати
планерски предмјер и предрачун радова за објекте и
мреже комуналне и друге јавне инфраструктуре чија
изградња је планирана у обухвату тог документа, те
садржавати обрачун бруто грађевинских и корисних
површина објеката, а на основу којих ће се моћи израчунати накнада за уређење градског грађевинског
земљишта, посебно за сваки спроведбени документ
просторног уређења.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању накнаде за трошкове
уређења градског грађевинског земљишта («Службени гласник општине Брод», број: 5/20).

Датум: 26.4.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Општине Брод».
Број: 01/022-52/21
Предсједник
Датум: 22.04.2021. године Скупштине општине
			
Александар Крушкоњић с.р.
123.
На основу члана 2. и 7. Закона о комуналним
таксама („Службени гласник Републике Српске“, број:
4/12 и 123/20), члана 39. став 2. тачка 2. и 10. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ , број: 97/16 и 36/19), члана 41. став 1. тачка
2., 10. и члана 89. Статута општине Брод ( „Службени гласник општине Брод“, бр. 7/17) и члана 111. и
112. Пословника Скупштине општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 5/20), Скупштина
општине Брод на 4. редовној сједници одржаној дана
22.04.2021. године, доноси
ОДЛУКУ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се врсте, висина, рокови, начин плаћања комуналних такси, обвезници
плаћања комуналне таксе, те основи за ослобађање
од обавезе плаћања комуналних такси на подручју
општине Брод.
Члан 2.
(1)Комунална такса плаћа се за коришћење
права, предмета и услуга предвиђених Тарифом комуналних такси, која je саставни дио ове Одлуке.
(2) Комуналне таксе су приход буџета општине
Брод.
Члан 3.
Ha подручју општине Брод овом Одлуком прописују се комуналне таксе за:
1) коришћење простора на јавним површинама,
осим у сврху продаје штампе, књига и других публикација,
2) истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева,
3) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним
и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом
скупштине јединице локалне самоуправе,
4) истицање пословног имена правног лица
или предузетника на пословним просторијама.
Члан 4.
У смислу ове Одлуке:
- јавне површине су површине утврђене планском документацијом општине, које су доступне свим
корисницима под једнаким условима, а нарочито:
улице, тргови, јавни пролази, јавна степеништа, мостови, подвожњаци, надвожњаци, паркинг простори,
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тротоари, стајалишта јавног превоза, пијаце, паркови,
травњаци, површине за рекреацију и слично.
- другим површинама у смислу ове Одлуке
сматрају се површине које нису јавне, а видљиве су
са јавних површина и користе се за оглашавање постављањем објеката односно средства за оглашавање.
- под коришћењем за привремену употребу
подразумијева се свако коришћење за које се иначе
може издати јавна површина према одредбама Одлуке о условима и начину коришћења јавних површина
и неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини (у даљем тексту: „Одлука о јавним површинама“).
- под привременим објектима подразумијевају
се објекти као што су гараже, киоск, штанд, контејнер
који служе као магацински, канцеларијски или сличан простор, расхладне витрине, продајно-изложбени пулт, монтажно–демонтажна конструкција која се
поставља ради излагања, складиштења, продаје роба
и слично, импровизовани објекти за продају прехрамбених производа на лицу мјеста (кокице, кестен, кукуруз...) и остали објекти према одредбама Одлуке о
јавним површинама.
- витрином, односно другим покретним објектом који се користи ради излагања, складиштења или
продаје робе ван пословне просторије сматра се витрина, односно објекат који се налази на јавној површини уз или непосредно на зиду/стаклу пословне
просторије, а нарочито објекти као што су расхладне
витрине - фриждери за сладолед, продајно-изложбени
пулт, монтажно-демонтажна конструкције, површине
до 5 м², који се постављају испред трговинских, услужних и друхих пословних просторија и сл.
- рекламом (рекламним објектима) се сматрају
имена, називи и њихове скраћене ознаке, који се не
сматрају фирмом, као и сваки други натпис или објекат на јавном мјесту којим власник тог натписа или
објекта указује на своје производе и услуге, односно
рекламом се сматра свако додатно истицање назива
фирме и других података везаних за обављање делатности; сваки натпис којим се истиче назив, производ
или делатност која се обавља у неком пословном простору на начин да привлачи пажњу могућих корисника.
- под рекламирањем се подразумијева представљање и описивање неког производа, услуге или
дјелатности, а реклама je предмет намијењен истицању рекламне поруке;
- под комерцијалним рекламирањем и оглашавањем подразумијева се рекламирање односно оглашавање производа, услуге или дјелатности које за
поједине наручиоце обављају особе регистроване за
ту делатност,
- под рекламирањем на фасадама подразумјева се свако исписивање рекламе и рекламиних порука
на фасадама стамбених и пословних објеката, ван сједишта правног лица и предузетника.
- под јавним мјестом на којем се налази реклама (рекламни објекат) у смислу ове Одлуке, подразумијева се мјесто на којем je слободан приступ
појединачно неодређеним лицима без услова или под
одређеним условима, као и просторије државних органа, привредних друштава, других правних лица и
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других мјеста када je рекламни садржај услијед близине или изложености видику или чујности доступно
грађанима и другим субјектима.
Члан 5.
Обвезник комуналне таксе je корисник права,
предмета или услуга за чије je коришћење прописано
плаћање комуналне таксе.
Члан 6.
(1) Обавеза плаћања комуналне таксе настаје
даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије je коришћење прописана обавеза плаћања
комуналне таксе.
(2) Aко наступе промјене које су од значаја за
коришћење или престанак права, предмета или услуга
за које je прописана обавеза плаћања комуналне таксе,
нова обавеза или престанак обавезе плаћања, производи дејство првог дана наредног мјесеца у односу на
насталу промјену.
Члан 7.
(1) Обавезу плаћања комуналне таксе утврђује
надлежни орган општине, пo службеној дужности,
односно пo захтјеву странке, a у складу са овом Одлуком.
(2) Рјешење којим се утврђује обавеза плаћања
комуналне таксе из члана 3. став 1. тачке 1., 2., и 3.
ове Одлуке, доноси Одељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију општине
Брод.
(3) Против рјешења из претходног става, обвезник може изјавити жалбу начелнику општине у року
и на начин прописан Законом о општем управном поступку.
Члан 8.
(1) Обвезници такси из члана 3. став 1. тачке 1.,
2., и 3. ове Одлуке, дужни су да Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију
општине Брод, поднесу захтјев ради прибављања
одобрења за коришћење јавних површина најмање 15
дана прије почетка коришћења.
(2) У захтјеву се обавезно наводи сврха коришћења површине, временски период коришћења, те
прилаже остала документација прописана одредбама
Одлуке о јавним површинама.
(3) Подношењем захтјева за коришћење јавне
површине сматра се да je поднесена и пријава за комуналну таксу.
(4) Обвезници којима је јавна површина дата
на коришћење путем јавног конкурса, таксена обавеза
утврдиће се по службеној дужности.
(5) Ако се предмет таксене обавезе из члана 18.
став 1. Тарифног броја 2. не налази на јавној површини, таксу ће по службеној дужности, на основу расположиве документације, у складу са одредбама Закона
о општем управном поступку, утврдити Одјељење из
става 1. овог члана.
Члан 9.
(1) Рјешењем којим je утврђена такса, поред износа таксе, таксени обвезник ће се обавезати да таксу
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уплати у одређеном року, да je дужан, настале промјене које су од значаја за износ, у року од 15 дана пријавити надлежном органу, те да приликом уплате таксе
наведе временски период («порески» период) на који
се односи плаћање, као и врсту прихода.
(2) Таксени обвезник рјешењем којим му je утврђена такса обавезаће се да је дужан јавну површину
по престанку коришћења довести у првобитно стање
у каквом му је додијељена на коришћење.
(3) Рјешење којим je утврђена комунална такса
доставља се Одјељењу за финансије и Одјељењу за
инспекцијске послове и послове комуналне полиције.
Члан 10.
(1) Комунална такса из члана 3. став 1. тачка
4. ове Одлуке утврђују се у годишњем износу, док се
комунална такса из члана 3. став 1. тачке 1., 2., и 3.
ове Одлуке утврђују сразмјерно времену коришћења
права, предмета и услуга.
(2) Aко се обрачуната такса односи на период
краћи од једног мјесеца, такса се уплаћује одмах, пo
издавању рјешења, за цијели мјесец.
(3) Aко се обрачуната такса односи на период
краћи од једне године, такса се обрачунава мјесечно.
Члан 11.
(1) Правно лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења надлежног органа дужан
je да на улазу у сваки пословни простор гдје обавља
дјелатност истакне пословно име.
(2) Под појмом «пословно име» у смислу ове
Одлуке, сматра се сваки истакнути назив или име које
упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност.
(3) Пословно име истиче се најкасније даном
почетка обављања дјелатности.
Члан 12.
(1) Обвезник плаћања комуналне таксе из члана 3. став 1. тачка 4. ове Одлуке, дужан je пријавити
таксену обавезу најкасније до 31. марта текуће године, Пореској управи Републике Српске, a уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће године.
(2) Обвезник који у току године региструје
дјелатност за коју се плаћа комунална такса из члана
3. став 1. тачка 4. ове Одлуке дужан je у року од 15
дана од дана почетка обављања делатности пријавити таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја
календарске године и уплатити утврђени износ таксе
до краја године.
(3) Порески обвезник који одјави дјелатност
у току године, a платио je комуналну таксу у складу
са овом Одлуком, има право на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја
календарске године, у складу са прописима којима се
уређује порески поступак.
(4) Ако у току године настану промјене у вези
износа комуналне таксе за истицање пословног имена, таксени обвезник je дужан поднијети измјењену
пореску пријаву пореској управи о висини комуналне
таксе.
(5) Поступак утврђивања, контроле наплате комуналне таксе из члана 3. став 1. тачка 4. ове Одлуке,
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спроводи се у складу са прописима којима се уређује
порески поступак.

површини, ако се за исти простор већ плаћа накнада у
складу са посебним прописом.

Члан 13.
Од плаћања комуналних такси ослобођени су:
- институције Босне и Херцеговине,
- органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединице локалне самоуправе,
- акредитоване међународне организације,
- дипломатска и конзуларна представништва,
- удружења од јавног интереса за Републику
Српску, а којима je то својство признато у складу са
актом којим се уређује додјела и престанак статуса
удружења од јавног интереса,
- лица којима је рјешењем надлежног органа
признато својство члана породице погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне
жртве рата, особе са инвалидитетом које имају 80 %
инвалидитета и особе са тјелесним оштећењима од
70-100%, родитељ или старатељ, који има статус лица
које се стара о лицу са инвалидитетом, односно лице
којим је рјешењем тај статус утврђен.
- предузетници који, у смислу закона којима се
уређује порез на доходак, имају статус малог предузетника,
- обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од
регистрације.

Члан 18.
Ha територији општине Брод таксе се плаћају
пo сљедећој тарифи комуналних такса:

Члан 14.
За одржавање јавних манифестација и догађаја
које имају хуманитарни каратер, или се организују
под покровитељством општине у сврху промоције
града, очувања културне баштине и традиције, тековина отаџбинских ратова и сличних повода корисних
за ширу друштвену заједницу, обвезник се може ослободити плаћања таксе.
Члан 15.
Правни субјекти и лица утврђена чланом 13.
став 1. алинеја 5. до 8. и чл. 14. право на ослобађање
остварују подношењем захтјева надлежном органу,
прије истека рока за пријављивање, односно плаћање
таксене обавезе.
Члан 16.
(1) Рјешење којим се утврђује ослобађање
плаћања комуналне таксе за комуналну таксу из члана 3. став 1. тачке 1., 2., и 3. ове Одлуке, доноси
Одељење за просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију општине Брод.
(2) Рјешење којим се утврђује ослобађање
плаћања комуналне таксе за комуналну таксу из члана 3. став 1. тачка 4., ове Одлуке, доноси Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности општине Брод.
(3) Рјешења из става 1. и 2. овог члана достављају се, након правоснажности, Одјељењу за
финансије и Одјељењу за инспекцијске послове и
послове комуналне полиције, а рјешење из става 2. и
Пореској управи Републике Српске.
Члан 17.
Комунална такса из члана 3. став 1., 2., и 3. не
може се наплатити за коришћење простора на јавној

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА:
Тарифни број 1.
нама:

А) Коришћење простора на јавним површи-

1) Комунална такса за коришћење јавне површине, у сврху постављања љетње баште, обрачунава
се мјесечно пo м²:
1.зона - 6,00 КМ/м²
2.зона - 5,00 КМ/м²
3.зона - 4,00 КМ/м²
4.зона - 3,00 КМ/м²
5.зона - 2,00 КМ/м²
6.зона - 1,00 КМ/м²
Напомена:
Комунална такса за коришћење јавних површина, за постављене љетне баште, у периоду од 15.10. до
15.04. текуће године износи 25 % од предвиђене таксе
за постављене љетне баште.
2) Комунална такса за коришћење јавне површине у сврху постављања киоска, штандова, контејнера који служе као магацински или канцеларијски
простор и сличних монтажно-демонтажних објеката
ради обављања привредних дјелатости, обрачунава се
годишње/мјесечно пo м²:
1.зона - 6,00 КМ/м²
2.зона - 5,00 КМ/м²
3.зона - 4,00 КМ/м²
4.зона - 3,00 КМ/м²
5.зона - 2,00 КМ/м²
6.зона - 1,00 КМ/м²
3) Комунална такса за коришћење јавне површине за држање витрина и других покретних објеката
ради излагања, складиштења и продаје робе ван пословних просторија:
мјесечно:
1.зона - 15,00 КМ
2.зона - 14,00 КМ
3.зона - 13,00 КМ
4.зона - 12,00 КМ
5.зона - 11,00 КМ
6.зона - 10,00 КМ
Остало земљиште ван зоне 9 КМ
Напомена:
Такса се не наплаћује за излоге и витрине
које се налазе у самој пословној просторији или на
земљишту у приватној својини.
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4) Комунална такса за коришћење јавних површина обрачунава се мјесечно за:
- полигоне за обуку возача,:
1.зона - 10,00 KM
2.зона - 9,00 KM
3.зона - 8,00 KM
4.зона - 7,00 KM
5.зона - 6,00 KM
6.зона - 5,00 KM
- за такси стајалишта:
1.зона - 10,00 KM
2.зона - 9,00 KM
3.зона - 8,00 KM
4.зона - 5,00 KM
5.зона - 2,00 KM
6.зона - 1,00 KM
5) Комунална такса за коришћење јавне површине за гараже које се налазе издвојено од стамбених
зграда обрачунава се мјесечно пo м² и то:
1.зона - 1,00 КМ/м²
2.зона - 0,80 КМ/м²
3.зона - 0,60 КМ/м²
4.зона - 0,50 КМ/м²
5.зона - 0,40 КМ/м²
6.зона - 0,30 КМ/м²
6) Комунална такса за заузимање јавних површина, уколико ништа друго није прописано, за остале
привремене објекте, обрачунава се мјесечно пo м²:
1.зона - 5,00 КМ/м²
2.зона - 4,00 КМ/м²
3.зона - 3,00 КМ/м²
4.зона - 2,00 КМ/м²
5.зона - 1,00 КМ/м²
6.зона - 0,50 КМ/м²
Остало земљиште ван зоне 0,40 КМ/м²
Б) Сезонско и повремено коришћење простора на јавним површинама
1) Комунална такса за сезонско држање расхладних уређаја - фрижидера, аутомата за сладоледе и
других импровизованих покретних објеката за уличну
продају готових и полуготових прехрамбених производа који се припремају на лицу мјеста (сладоле, кокице, кестен, кукуруз, и сл.) уколико се коришћење
јавне површине односи на трајање дуже од 10 дана, а
мање од 6 мјесеци, такса се плаћа мјесечно у износу
од:
- у градској зони у износу од ...........10,00 КМ/м²
- ван градске зоне у износу од ..........5,00 КМ/м²
Напомена:
Објектима који се сезонски користе ради уличне продаје готових и полуготових прехрамбених производа који се припремају на лицу мјеста (кокице, кестен, кукуруз, сладолед и сл.) сматрају се самостални
објекти који се налази на јавној површини али нису
нужно и непосредно повезани са пословном просторијом.
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2) Комунална такса за постављање сезонских
штандова и сл., у трајању највише до 10 дана, ради
продаје пригодних поклона у изузетним приликама
(Нова година, 8. март и слично), власторучну израду и продају умјетничких слика и других предмета,
сувенира, честитки, разгледница, производа старих и
традиционалних заната, домаће радиности, наочала,
лутрије, цвијећа и других украсних предмета, продаје
освјежавајућих напитака, прехране у оригиналном паковању, продају готових и полуготових прехрамбених
производа који се припремају на лицу мјеста (сладолед, кокице, кестен, кукуруз, и сл.) поводом обиљежавања државних, вјерских и других празника, односно
за вријеме одржавања спортских и других манифестација и сл. плаћа се дневно и то:
- у градској зони у износу од ..........10,00 КМ/м²
- ван градске зоне у износу од .........5,00 КМ/ м²
3) Комунална такса за коришћење јавне површине за смјештај, односно постављање циркуса, луна
паркова, трибина, рингишпила и других забављачких
радњи, као и поставање импровизованих и других
објеката привременог карактера за вршење повремених радњи у изузетним приликама, одржавање позоришних и филмских представа, концерата, политичког оглашавања и сличних јавних приредби, плаћа се
дневно:
- до 20 м² ............................................... 7,00 КМ
- од 21 до 100 м²...................................10,00 КМ
- преко 100 м².......................................12,00 КМ
4) Комунална такса за коришћење јавних површина за кампове, шаторе и картинг стазе комунална
такса плаћа се дневно:
- до 20 м² ............................................... 5,00 КМ
- од 21 до 100 м².................................... 7,00 КМ
- преко 100 м²........................................10,00 КМ
5) Комунална такса за постављање грађевинске
скеле за оправке и уређење вањских дијелова зграда,
пo м² заузете јавне површине у ту сврху, износи дневно:
1.зона - 1,00 КМ/м²
2.зона - 0,80 КМ/м²
3.зона - 0,60 КМ/м²
4.зона - 0,50 КМ/м²
5.зона - 0,40 КМ/м²
6.зона - 0,30 КМ/м²
Остало земљиште ван зоне 0,20 КМ/м²
6) Комунална такса за коришћење јавне површине - заузимање површине за вријеме грађења, изградње привремених приступних стаза, колских прилаза и сл. док траје изградња, плаћа се мјесечно пo м².
1.Зона - 0,50 КМ/м²
2.зона - 0,40 КМ/м²
3.зона - 0,30 КМ/м²
4.зона - 0,20 КМ/м²
5.зона - 0,10 КМ/м²
6.зона - 0,10 КМ/м²
Остало земљиште ван зоне 0,10 КМ/м²
7) Комунална такса за коришћење јавне површине у сврху привременог депоновања грађевин-
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ског, другог материјала, сировина, поправке и прање
моторних возила плаћа се комунална такса мјесечно
како слиједи:
ИЗНОС У КМ
Зона
1

Зона
2

Зона
3

Зона
4

Зона
5

Зона
6

Остало
земљиште
ван зоне

1. до 10 м²

30,00

28,00

26,00

18,00

14,00

10,00

9,00

2. од 10-50 м²

50,00

45,00

40,00

38,00

36,00

34,00

32,00

3. од 50-100м²

70,00

68,00

65,00

63,00

60,00

58,00

52,00

4. од 100-500 м²

100,00

90,00

80,00

75,00

70,00

65,00

60,00

5. од 500-1000 м²

200,00

180,00

160,00

150,00

140,00

130,00

120,00

6. од 1000-3000 м²

400,00

350,00

300,00

260,00

230,00

200,00

190,00

7. од 3000-5000 м²

500,00

450,00

430,00

420,00

410,00

400,00

380,00

Површина (м )
2

За одлагање вишка земље, грађевинског шута
и другог отпадног материјала на одређене депоније,
утврђује се накнада у износу од 0,50 КМ/м3 депонованог материјала.

8) Комунална такса за прекопавање јавних површина плаћа се у износу:

- прекопавање саобраћајница, тротоара, тргова и осталих асфалтних, бетонских и
поплочаних површина, по метру дужном (до 50 cm ширине)

20,00 КМ

- прекопавање макадамских саобраћајница, прекопавање банкина уз асфалтне
саобраћајнице по метру дужном (до 50 cm ширине)

7,00 КМ

- прекопавање зелених површина по метру дужном (до 50 cm ширине)

5,00КМ

- прекопавање осталих површина, у сврху инвестиционог улагања, по метру дужном
( до 50 cm ширине)

1,00 КМ.

За прекопавање јавних површина ширине веће
од 50 cm плаћају се износи увећани за 300% у односу
на наведене.
Таксени обвезник је дужан прекопану јавну
површину по завршетку прекопавања довести у првобитно стање у каквом му је додијељена на коришћење.
Радови на ископу, полагању и затрпавању саобраћајнице морају се извести у једном дану.
Асфалтирање саобраћајница мора се извести у
року од три дана од дана ископа.

Ред.
бр.

9) Kомунална такса за коришћење јавне површине ради пружања услуга чишћење обуће, вагања
пролазника, фотографисања, плаћа се дневно 2 КМ.
Тарифни број 2.
Комунална такса за истицање реклама на јавним и другим површинама, плаћа се:
1) за рекламе на јавним и другим мјестима,
се наплаћује у мјесечном износу пo зонама градског
грађевинског земљишта и земљишта ван зона:
ИЗНОС У КМ

Врста рекламе

Зона
1

Зона
2

Зона
3

Зона
4

Зона
5

Зона
6

Остало
земљиште
ван зоне

1.

до 2 м² једнострано

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

2.

до 2 м² двострано

11,00

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

3.

од 2-4 м² једнострано

12,00

11,00

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

4.

од 2-4 м² двострано

17,00

16,00

5,00

14,00

13,00

12,00

11,00

5.

од 4-6 м² једнострано

15,00

14,00

13,00

12,00

11,00

10,00

9,00

6.

од 4 до 6 м² двострано

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

14,00

7.

преко 6 м² једнострано

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

8.

преко 6 м² двострано

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

9.

на објектима

12,00

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

10.

на фасадама

20,00

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

14,00

11.

на тендама и
сунцобранима

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00
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12.

на јарболима

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

13.

билборди пo комаду

60,00

55,00

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

2) за истицање рекламе на лед дисплеју на јавним и другим површинама, комунална такса плаћа се
по комаду мјесечно:
- до 4 м² ............... 20, 00 КМ
- од 4 до 8 м²........35,00 КМ
- преко 8 м²...........50,00 КМ
Напомена:
- рекламе под редним бројем од 1. до 8. табеле
из тарифног броја 2. ове Одлуке, обрачунавају се за
сваку постављену рекламу,
- рекламе на објектима (свијетлеће, једностране, двостране, монтажне и сл.) обрачунавају се као
једна постављена реклама на том објекту, без обзира
на број постављених реклама, натписи на излогу не
сматрају се рекламом,
- рекламирање на тендама, сунцобранима и
јарболима која се налазе непосредно на или уз пословни простор, гдје се обавља регистрована дјелатност обрачунава се као једна постављена реклама, без
обзира на број исписаних реклама,
- свака врста рекламе или рекламирања производа, услуга или дјелатности на фасадама, се обрачунава као свака појединачна реклама и обвезник je
свако правно лице, предузетник и физичко лице које
се путем постављене рекламе рекламира,

- под обвезником плаћања комуналне таксе из
тарифног броја 2. подразумијева се правно или физичко лице које је поставило рекламу, натпис, рекламни
пано, лед дисплеј и слично,
- таксени обвезник je дужан захтјев за одобрење за постављање рекламе да поднесе Одељењу
за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију општине Брод, a постављање рекламе може
се извршити пo добијању одобрења.
Тарифни број 3.
Комунална такса за коришћење простора за
паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима на подручју
општине Брод, наплаћиваће се у складу са Одлуком
о начину наплате и коришћења јавних паркиралишта
на подручју општине Брод.
Тарифни број 4.
Такса за истицање пословног имена правног
лица или предузетника на пословним просторијама,
плаћа се за сједиште, за сваку пословну јединицу и
за свако продајно мјесто издвојено од сједишта или
пословне јединице у годишњем износу, и то:

I - Привредна друштва која су као правна лица носиоци права и обавеза у смислу
Закона о привредним друштвима
р.б.

дјелатност

износ таксе

1.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава за
експлоатацију камена, пијеска и шљунка

500,00 KM

2.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области индустрије и грађевинарства

500,00 KM

3.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава за
телекомуникације

2.000,00 KM

4.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава за
поштанских услуге

1.500,00КМ

5.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области електроиндустрије и електродистрибуције

2.000,00 KM

6.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области прераде нафте

3.000,00 КМ

7.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области пољопривреде, лова и шумарства

200,00 KM

8.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области рибарства

200,00 KM

9.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области занатства и задруге

100,00 KM

10.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава за превоз
путника и робе, аутобуске станице

300,00 KM

11.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области трговине- робне куће, тржни центри

2.000,00 КМ

микрокредитне организације:

1.500,00 КМ

12.
13.

банке:
а) сједишта

2.000,00 KM

б) филијале, агенције

1.600,00 KM
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в) експозитуре

1.400,00 KM

г) шалтери, банкомати

1.000,00 KM

осигуравајућа друштва:
а) сједишта

2.000,00 KM

б) филијале

1.500,00 KM

в) експозитуре, агенције

1.200,00 KM

г) шалтери

1.000,00 KM

шпедиција:
а) сједиште

1.000,00 KM

б) пословне јединице

800,00 КМ

16.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области пројектовања

500,00 KM

17.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области игара на срећу (спортске кладионице, аутомат клубови, и остали видови
игара на срећу)

1.500,00 KM

18.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области трговине на велико

1.000,00 KM

19.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области трговине на мало

500,00 KM

20.

представништва привредних друштва

500,00 KM

21.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области резане грађе - пилане

1.000,00 KM

22.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области металске индустрије

500,00 KM

23.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области изнајмљивања пословних и других. простора

800,00 KM

24.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области комуналних дјелатности

500,00 KM

25.

привредна друштва, радне јединице и други облици привредних друштава из
области текстилне индустрије и кожарске индустрије

500,00 KМ

26.

привредна друштва из области угоститељства:
а) диско бар, ноћни бар и денсинг бар

27.

б) угоститељски објекти за смјештај, хотели, мотели

800,00 KM

в) пансиони, собе за издавање

200,00 KM

г) ресторани, кафане, бифеи, кафе бар, пицерије

300,00 KM

Привредна друштва осталих дјелатности:
а) аутокуће (аутосалони)

1.000,00 КМ

б) телевизијске станице и кабловска телевизија

1.000,00 КМ

в) радио станице

300,00 КМ

г) графичке и издавачке дјелатности

300,00 KM

д) сакупљање секундарних сировина

300,00 KM

ђ) производња сјечке и пелета

500,00 КМ

е) остале непоменуте дјелатности

300,00 КМ

удружења грађана, заједнице етажних власника, фондације и друге сличне
организације
II – за радње за које су у смислу Закона, носиоци права и обавеза физичка лица:
ж

1.

1.000,00 KM

20,00 КМ

Угоститељске радње:
а) ноћни барови, диско барови, дискотеке, ноћни клубови

1.000,00 КМ

б) хотели

800,00 КМ

в) мотели

800,00 КМ

г) кафане, ресторани, пицерије

300,00 КМ

д) бифе и кафе барови

300,00 КМ

ђ) роштиљнице и посластичарнице

100,00 KM
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е) објекти за припрему брзе хране и остали непоменути угоститељски објекти
2..

а) робне куће

3.

4.

100,00 КМ

Трговинске радње:
1.000,00 КМ

б) самопослуге

400,00 КМ

в) продавнице, бутици

150,00 КМ

г) киосци, покретни столови

100,00 КМ

д) киосци који се баве продајом штампе највећим дијелом

50,00 KM

Здравствене установе:
а) љекарске и стоматолошке ординације

800,00 KM

б) апотеке по продајном мјесту

1000,00 КM

в) ветеринарске и пољопривредне апотеке по продајном мјесту

300,00 KM

г) биљне апотеке по продајном мјесту

100,00 KM

Остале дјелатности:
а) каменоресци

500,00 KM

б) златарска дјелатност

500,00 KM

в) адвокатске канцеларије

600,00 KM

г) производња безалкохолних пића

200,00 KM

д) агенције за промет некретнина

500,00 KM

ђ) ауто-школе

300,00 KM

е) фризери

100,00 KM

ж фотографи

100,00 KM

з) козметичари

100,00 КМ

и) аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари,

150,00 KM

ј)

занатске дјелатности у области грађевинарства (зидари, тесари, лимари, бравари,
паркетари, молери, водоинсталатери, електроинсталатери и сл.)

100,00 KM

к)

израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике, текстилних предмета,
производња трикотаже и дечијих играчака

100,00 KM

л) посредничке и књиговодствене услуге

200,00 KM

љ нотари

1.000,00 KM

м превозници

200,00 KM

н) аутопраоне

100,00 KM

њ цвјећаре

100,00 KM

о) пекарске радње и меснице

300,00 KM

п) клаонице, млинови

300,00 KM

р) остале непоменуте делатности

200,00 KM

с)

обућари, сајџије и делатности из кућне радиности ослобођени су плаћања
комуналне таксе на истицање пословног имена

Напомена:
Aко се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обавезника, такса се
плаћа за само једно име.

-

Члан 19.
Инспекцијски надзор над спровођењем тачке
1. до 3. став 1. из члана 3. ове Одлуке, врши Одјељење
за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, a надзор над спровођењем тачке 4. став 1. из
члана 3. ове Одлуке, врши Пореска управа Републике
Српске.

сразмјерно времену коришћења права, предмета
или услуга за које je прописана обавеза плаћања комуналне таксе из члана 3. ове Одлуке, те списак обавезника који нису платили комуналну таксу доставити Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције општине Брод, ради предузимања
мјера из својих надлежности у складу са Законом о
комуналној полицији.
(2) Принудна наплата комуналне таксе из члана
3. став 1. тачка 4. ове Одлуке, врши Пореска управа
Републике Српске у складу са Законом о пореском поступку Републике Српске.

Члан 20.
(1) Одјељење за финансије вршиће тромјесечни пресјек стања за комуналне таксе које се плаћају

Члан 21.
Aко таксени обавезник не плати таксену обавезу након опомене, Одељење за финансије ће за неиз-
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мирене таксене обавезе утврђене за претходну годину,
доставити списак обавезника надлежном општинском
органу за покретање судског поступка, ради принудне
наплате.
Члан 22.
Утврђене обавезе из члана 3. став 1. тачке од
1. до 3. ове Одлуке застаријевају истеком двије године од дана настанка обавезе, a на застарјелост таксене обавезе из члана 3. став 1. тачка 4. ове Одлуке
примјењују се прописи којима се уређује порески поступак.
Члан 23.
Таксени обвезник дужан је јавну површину користити под условима и на начин прописан Одлуком
о јавним површинама.
Уколико таксени обвезник не поступа у складу
са обавезом из претходног става, сноси прекршајну
одговорност на начин и под условима прописаним законом и Одлуком о јавним површинама.
Изузетно, таксени обвезник који не доведе јавну површину у првобитно стање на начин и под условима прописаним чланом 18. став 1. тарифни број
1. тачка Б. подтачка 8. Тарифе комуналних такси, казниће се новчаном казном за прекршај: физичко лице
у износу од 100,00 КМ, предузетник у износу 500,00
КМ, правно лице у износу од 1000,00 КМ, а одговорно
лице у правном лицу у износу од 500,00 КМ.
Члан 24.
Поступци покренути до ступања на снагу ове
Одлуке, a који нису правоснажно окончани, окончаће
се према одредбама Одлуке о комуналним таксама («Службени гласник општине Брод», број: 4/18 и
15/18).
Члан 25.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о комуналним таксама («Службени гласник општине Брод», број: 4/18 и 15/18).
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Брод».
Број: 01/022-54/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године
Скупштине општине
					
Александар Крушкоњић с.р.
124.
На основу члана 39.став 2. тачка 2. и 13. Закона
о локалној самоуправи ( ‘’Службени гласник Републике Српске’’ број 97/16 и 36/19), члана 5. Правилника
о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини РС и јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник РС»,број 20/12), члана 41. тачка
2. и 13. и члана 89. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 7/17), и члана 111.
и 112. Пословника Скупштине Општине Брод – пре-
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чишћени текст („Службени гласник општине Брод“,
број 5/20), Скупштина Општине Брод на 4. редовној
сједници одржаној дана 22.04. 2021. године, д о н о
си
ОДЛУКУ
о продаји неизграђеног градског грађевинског
земљишта у својини општине Брод на локацији
Бродско поље II, Ул. Бродског батаљона у Броду,
путем усменог јавног надметања (лицитације),
ради изградње пословног комплекса
Члан 1.
Општина Брод доноси Одлуку о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта на коме је
као корисник и носилац права својине уписана општина Брод, грађевинске парцеле која је означена као:
1) к.п. бр. 3191/1, њива 3. класе, површине 9054
м2, уписана у ЛН број 2303/144, КО Брод, корисник
Општина Брод, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 268/10 ораница, површине 4934 м2 из З.К.
улошка бр. 3598 К.О. СП Брод, са укњиженим правом
својине на Општину Брод са дијелом 1/1 и парцели бр.
329/5000 њива, површине 4120 м2 из З.К. улошка бр.
1024 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на
Општину Брод са дијелом 1/1.
2) к.п. бр. 3192/1, шума 4. класе, површине
5947 м2, уписана у ЛН број 2303/144, КО Брод, корисник Општина Брод, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 333/1 ораница, површине 5947 м2 из
З.К. улошка бр. 3420 К.О. СП Брод, са укњиженим
правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1.
3) к.п. бр. 3193/1, њива 3. класе, површине
11387 м2, уписана у ЛН број 2303/144, КО Брод, корисник Општина Брод, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 267/1 ораница, површине 3708 м2 из
З.К. улошка бр. 1620 К.О. СП Брод, са укњиженим
правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1, парцели бр. 267/5002 ораница, површине 792 м2 из З.К.
улошка бр. 1620 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1, парцели бр. 267/5003 ораница, површине 402 м2 из З.К.
улошка бр. 3598 К.О. СП Брод, са укњиженим правом
својине на Општину Брод са дијелом 1/1, парцели бр.
268/1 ораница и 2 зграде, површине 2892 м2 из З.К.
улошка бр. 452 К.О. СП Брод, са укњиженим правом
својине на Општину Брод са дијелом 1/1, парцели бр.
268/5009, површине 652 м2 из З.К. улошка бр. 452 К.О.
СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину
Брод са дијелом 1/1, парцели бр. 268/5010, површине
318 м2 из З.К. улошка бр. 452 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом
1/1 и парцели бр. 268/5016, ораница површине 2623
м2 из З.К. улошка бр. 3598 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1.
4) к.п. бр. 3193/2, њива 3. класе, површине 534
м2, уписана у ЛН број 2303/144, КО Брод, корисник
Општина Брод, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 268/5008 ораница, површине 534 м2 из З.К.
улошка бр. 452 К.О. СП Брод, са укњиженим правом
својине на Општину Брод са дијелом 1/1.
5) к.п. бр. 3194/1, њива 3. класе, површине 1225
м2, уписана у ЛН број 2303/144, КО Брод, корисник
Општина Брод, што одговара земљишнокњижној пар-

Страна: 12 Број: 4

Датум: 26.4.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

цели бр. 266/3 ораница, површине 1225 м2 из З.К.
улошка бр. 3420 К.О. СП Брод, са укњиженим правом
својине на Општину Брод са дијелом 1/1.
6) к.п. бр. 3195/1, њива 3. класе, површине 4537
м2, уписана у ЛН број 2303/144, КО Брод, корисник
Општина Брод, што одговара земљишнокњижним
парцелама бр. 267/2 ораница, површине 1942 м2 из
З.К. улошка бр. 3598 К.О. СП Брод, са укњиженим
правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1, парцели бр. 268/5017, ораница, површине 1511 м2 из З.К.
улошка бр. 3598 К.О. СП Брод, са укњиженим правом
својине на Општину Брод са дијелом 1/1 и парцели
бр. 328/1 шума, површине 1084 м2 из З.К. улошка бр.
3420 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на
Општину Брод са дијелом 1/1.
7) к.п. бр. 3238/127, њива 3. класе, површине
2420 м2, уписана у ЛН број 2303/144, КО Брод, корисник Општина Брод, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 329/1 њива, површине 520 м2 из З.К.
улошка бр. 1024 К.О. СП Брод, са укњиженим правом
својине на Општину Брод са дијелом 1/1 и парцели
бр. 329/3 њива, површине 1900 м2 из З.К. улошка бр.
1024 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на
Општину Брод са дијелом 1/1.
8) к.п. бр. 3238/128, ливада 2. класе, површине
898 м2, уписана у ЛН број 2303/144, КО Брод, корисник Општина Брод, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 355/4 ораница, површине 898 м2 из
З.К. улошка бр. 1620 К.О. СП Брод, са укњиженим
правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1.
Члан 2.
(1) Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).
(2) Ако не успије прва лицитација, лицитација
ће се поновити. Ако не успије ни поновљена лицитација, сматра се да је јавно надметање безуспјешно.
(3) Почетна продајна цијена непокретности
из члана 1. ове одлуке износи 7,00 КМ/м2, односно
252.014,00 КМ (словима: двијестотинепедесетдвијехиљадеичетрнаест КМ) према процјени Горана Васиљевића, вјештака грађевинско-архитектонске струке из Модриче, од 12.04.2021.године.
Члан 3.
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке објављују се у средствима јавног информисања, и
то путем: веб странице општине Брод, огласне табла
Општине Брод, Радио Брода и једних дневних новина,
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан провођења лицитације.
Члан 4.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити кауцију која износи 10% од почетне
цијене непокретности.
Члан 5.
Лицитацију ће провести Комисија за спровођење јавног надметања-лицитације у поступку продаје непокретности у својини општине Брод у складу
са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса

за располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе («Службени
гласник РС», број; 20/12).
Члан 6.
1) Прије закључења уговора о продаји, којим
се прецизније уређују међусобна права и обавезе уговорних страна, нацрт уговора се доставља Правобранилаштву Републике Српске - Сједиште замјеника у
Добоју, које даје мишљење у року од 15 дана од дана
достављања наведеног нацрта.
2) Након пријема позитивног мишљења о нацрту уговора, из претходног става, са учесником лицитације, чија је понуда утврђена као најповољнија,
односно учесником непосредне погодбе у којој је лице
прво доставило ваљану пријаву на оглас, Општина
Брод, односно у њено име Начелник општине, закључује уговор о продаји непокретности из члана 1. ове
одлуке.
3) Излицитирану купопродајну цијену, купац је
обавезан уплатити на дан потписивања уговора. Све
трошкове везане за пренос земљишта (нотарска обрада уговора и таксе везане за упис у катастарски и
грунтовни операт) сноси купац.
Члан 7.
1) Ако учесник лицитације или непосредне погодбе, одустане од закључења уговора, губи право на
повраћај положене кауције што ће Комисија утврдити
одлуком, која је правни основ за задржавање уплаћене
кауције у буџету Општине Брод.
2) У случају понављања поступка лицитације,
Комисија у записнику потврђује да није успјела прва
лицитација, те да исту треба поновити у року од два
мјесеца. Комисија исто поступа и у ситуацији ако буде
безуспјешна и друга лицитација. Тада у исти записник наводи да, у року од два мјесеца, треба провести
поступак продаје предметног земљишта, путем непосредне погодбе.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Брод».
Број: 01/022-49/21		
Датум: 22.04. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
125.
На основу члана 5, 7, 18. став 1. тачка 1) подтачка 8. и 10., члана 39. став 2. тачка 13) и члана 82.
став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 33. став 2. Закона о експропријацији („Службени
гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08,
110/08, 106/10-одлука УСРС, 121/10-одлука УСРС
и 79/15), члана 5, 9, 16. став 1. алинеја 7. и 9., члана
37, 41. став 1. тачка 13. и чланa 89. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број
7/17), чланa 111. и 112. Пословника о раду Скупштине
Општине Брод – пречишћени текст („Службени глас-

Датум: 26.4.2021. год.

Страна: 13 Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ник Општине Брод“, број 5/20), Скупштина Општине
Брод, на 4. редовној сједници, одржаној дана 22.04.
2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о исплати накнаде Жарку (Петар) Аривуковићу,
за експроприсане непокретности, воћна стабла и
винову лозу, ради изградње заобилазнице у Броду,
Ул. Бродског батаљона бб
I
Општина Брод, након извршене експропријације, купује непокретности у Улици Бродског
батаљона у Броду, означене као к.п. број 2048 ГРАД;
стамбена зграда површине 83 м2, остале помоћне згр.
површине 42 м2, остале помоћне згр. површине 4 м2,
остале помоћне згр. површине 15 м2, двориште површине 440 м2, укупно 584 м2, уписане у Лист непокретности број 161 К.О. Брод, корисника Жарка
(Петар) Аривуковића са дијелом 1/1, којој одговара
земљишно књижна парцела означена као к.ч. број
245/1233 .; кућа и двор., површине 567 м2, уписана
у ЗК уложак број 1993 К.О. Брод, својина Жарка (Петар) Аривуковића са дијелом 1/1, заједно са насадима
воћних стабала и винове лозе, који се налазе на предметном земљишту.
II
Предметне непокретности из тачке I ове
одлуке купују се ради рјешавања имовинско-правних
односа, на траси градске саобраћајнице (заобилазнице), на дијелу Улице Бродског батаљона, у Броду, која
спаја магистрални пут М-14.1 и Стадионску улицу у
Броду.
III
Цијена непокретности је утврђена Записником о усменој расправи, о откупу земљишта и
изузимању воћних стабала и винове лозе, ради рјешавања имовинско-правних односа, на траси градске саобраћајнице (заобилазнице), на дијелу Улице
Бродског батаљона, у Броду, број 02.5/477-2/19 од
29.03.2021. године, у којем је садржан Споразум о
накнади, те иста износи 87.000,00 КМ (осамдесетседамхиљада КМ и 00/100 фенинга).
Утврђена купопродајна цијена исплатиће се
власнику непокретности из буџета Општине Брод.
IV
Овлашћује се Начелник општине да, након
прибављеног мишљења Правобранилаштва РС, СЗ
Добој, у име општине Брод (купац) закључи уговор
о купопродаји са власником непокретности из тачке
I (продавац) којим ће регулисати међусобна права и
обавезе.
Све трошкове у вези закључења уговора и провођења промјена у јавним евиденцијама сноси купац.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Брод“.

Број: 01/022-53/21
Датум: 22.04. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
126.
Ha основу члана 39.став 2.алинеја 2 Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број 97/16 и 36/19), члана 41.став 1. алинеја
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 («Службени гласник општине Брод», број 5/20), Скупштина
општине Брод на 4. редовној сједници одржаној дана
22.04.2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса
за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза
стамбене зграде и утврђивање критерија
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Скупштина општине расписује Јавни конкурс
за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза
стамбене зграде и утврђивање критерија (у даљем
тексту: Конкурс).
Члан 2.
Конкурс биће објављен путем средстава јавног
информисања, огласне табле општине Брод и интернет станице општине Брод.
Члан 3.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања.
Право учешћа имају сва физичка и правна лица
који имају пребивалиште и сједиште на територији
општине Брод.
Члан 4.
Такмичење из члана 1. Одлуке организоваће се
у три категорије и то:
1. најуређеније/најљепше двориште;
2. најуређенији/најљепши балкон;
3. најуређенији/најлепши улаз стамбене зграде.
II КРИТЕРИЈИ
Члан 5.
Критериј оцјењивања биће естетски угођај и
амбијент, изглед ограде дворишта, уложени труд и
креативност, те вриједност употребљеног биљног покрова за уређење дворишта или балкона.
Општи услови су:
- за физичка лица:
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1. пријављено пребивалиште у општини Брод,
- за правна лица:
1. сједиште правног лица регистровано на територији општине Брод;
2. регистрована Заједница етажних власника.
Посебни услови и критерији су:
A) За двориште:
- визуелни изглед ограде;
- уређеност зелене површине са складно уређеним биљним покровом;
- у врту треба да се налази кутак за одмор или
вртна галантерија (вртне клупе, фигуре, фонтане,
жардињере...);
- уређеност стаза;
- естетски утисак о цјелокупном дворишту;
- украсна и др. расвјета.
Б) За балконе:
- искориштеност простора (уколико већ постоји корито за цвијеће, да ли je и на који начин искориштено);
- одабир биљака које су примјерене за урбану
средину;
- гарнитура за сједење (искориштеност и
уређење простора за релаксацију);
- естетски утисак о балкону (амбијент).
B) За улаз стамбене зграде:
- уређеност стубишта;
- уредност хаустора.
Члан 6.
Потребна документација:
1. попуњен образац пријаве са личним подацима, односно подацима о правном лицу (етажној заједници);
2. фотокопија ЦИПС-ове личне карте (за физичка лица);
3. овјерена фотокопија регистрације правног
лица, односно рјешење о упису у регистар Заједница
етажних власника;
4. потврда да je поступак регистрације етажне
заједнице у току (за заједнице које су у поступку регистрације);
5. фотокопија текућег рачуна, за физича и жиро
рачуна, за правна лица;
6. евентуално фотографија.
III КОМИСИЈА
Члан 7.
Комисију за избор најуређенијег дворишта,
балкона и улаза стамбене зграде (у даљем тексту: Комисија) именује Начелник Општине.
Комисија се састоји од пет чланова. Рјешење о
именовању комисије биће окачено на огласној страници општине Брод и интернет страници општине Брод
заједно са Конкурсом.
Члан 8.
Приликом вредновања, Комисија вреднује

општа мјерила за све учеснике који конкуришу, a за
одређену категорију, комисија ће вредновати само оне
критерије који се односе на категорију за коју je учесник конкурисао. Општа мјерила су елиминаторна.
Члан 9.
Задатак Комисије je:
- да отвори пристигле пријаве,
- прегледа и утврди да ли су испуњени услови
конкурса,
- изађе на лице мјеста након отварања пријава,
- изврши визуелни преглед и о истом сачини
записник,
- утврди листу учесника који испуњавају услове, изврши бодовање, сачини ранг листу и изабере
најуспјешнијег за све три категорије,
- обавијести све учеснике конкурса о резултатима истог,
- ранг листу извјеси на огласној табли и службеној интернет страници општине.
Члан 10.
За најуређеније двориште, балкон и улаз у
стамбену зграду предвиђене су новчане награде.
У категорији хортикултурно најуређенијег дворишта:
I награда 500,00 КМ
II награда 300,00 КМ
III награда 200,00 КМ
кона:

У категорији хортикултурно најуређенијег балI награда 300,00 КМ
II награда 200,00 КМ
III награда 100,00 КМ

У категорији хортикултурно најуређенијег улаза стамбене зграде:
I награда 400,00 КМ
II награда 200,00 КМ
III награда 100,00 КМ
Члан 11.
Листа најуспјешнијих учесника биће изложена
на огласној табли општине Брод, a фотографије истих
моћи ће се видјети на службеној интернет страници
општине Брод. Уколико учесник на конкурсу одустане
од утврђеног права, право првенства биће додијељено
сљедећем учеснику конкурса са утврђене листе.
Исплата новчаних средстава реализоваће се
најкасније у року од 30 дана од дана објаве Одлуке Комисије о избору најуспјешнијих учесника Конкурса.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о утврђивању начина и критеријума за
избор хортикултурно најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде («Службени гласник
општине Брод», број 11/20).
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Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Брод».
Број: 01/022-55/21
Датум: 22.04. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
127.
На основу члана 95. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број 79/15 и 63/20), члана 39. став
2. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19) и
члана 41. тачка 9. Статута оштине 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,
5/20), Скупштина општине Брод на основу Одлуке
Управног одбора Јавне установе предшколства „Бели
анђео“ Брод број 87/21, на својој 4. редовној сједници
одржаној дана 22.04. 2021. године, донијела је,
ОДЛУКУ
о економској цијени услуге ЈУП „Бели анђео“
Брод за 2021. годину
I
Економска цијена услуге у ЈУП „Бели анђео“
Брод за 2021. годину утврђује се у износу од 467,46
KM (конвертибилних марака).
Партиципација родитеља одређује се у сљедећим износима:
1. цјелодневни боравак у времену од 6,30 до
16,00 часова:
- за једно дијете 120,00 КМ,
- за двоје дјеце из исте породице 100,00 КМ
мјесечно за свако дијете,
- за близанце 120,00 КМ за једно дијете, а за
друго дијете боравак је бесплатан,
- за троје дјеце из исте породице 120,00 КМ за
прво дијете, 60,00 КМ за друго дијете, а
за треће и свако сљедеће дијете боравак је
бесплатан,
- за тројке 120,00 КМ за једно дијете, за друго и
треће дијете боравак је бесплатан,
2. полудневни боравак у времену од 6,30 до
12,00 часова за:
- једно дијете у износу од 85,00 КМ мјесечно
(70% од цијене),
- двоје из исте породице у износу од 60,00 КМ
за свако дијете,
- близанци у износу 85,00 КМ за једно дијете,
за друго дијете боравак је бесплатан,
- троје дјеце из исте породице у износу од 85,00
КМ, за прво и друго дијете, за треће је
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бесплатан,
- тројке у износу од 85,00 КМ за једно дијете, за
друго и треће боравак бесплатан.
3. Трошкови документације износе 10,00 КМ
при упису.
4. Остали трошкови до укупне економске цијене из става 1. ове Одлуке падају на терет Оснивача.
II
Структуру економске цијене услуге (боравка
дјетета) чине укупни трошкови (зараде запослених и
други расходи запослених, као и сви остали трошкови
пословања) према броју уписане дјеце.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број:01/022-56/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине
Александар Крушкоњић с.р.
128.
На основу члана 89. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17), члана 111. Пословника o раду Скупштине општине Брод
- пречишћени текст („Службени гласник општине
Брод“, број 5/20) и члана 4. Одлуке о јавним расправама у општини Српски Брод („Службени гласник
општине Српски Брод“ број 3/04), Скупштина општине Брод, на 4. редовној сједници одржаној дана 22.04.
2021.године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Нацрта Одлуке о општинским
административним таксама
1. Усваја се Нацрт Одлуке о општинским административним таксама.
2. Скупштина општине Брод, сагласно одредбама члана 132. Статута општине Брод, чл. 117, 125.
и 126. Пословника о раду Скупштине општине Брод
и члана 4. Одлуке о јавним расправама у општини
Српски Брод, одлучује да Нацрт Одлуке о општинским административним таксама, упути на јавну расправу, из разлога што се истом уређују питања од ширег интереса 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 општинским административним таксама, буде доступан јавности путем медија или на други одговарајући начин,
- организује јавну расправу и обезбједи услове
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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 20 дана од дана
усвајања овог закључка.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број:01/022-57/21		
Датум: 22.04. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
129.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник општине Брод“, број: 97/16 и 36/19), члана 41. став (1) тачка 2) Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 7/17) и члана 112. Пословника
о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст
– („Службени гласник општине Брод“, број 5/20)
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 22.04.2021. године доноси
ОДЛУКУ
о отварању посебног домаћег и девизног рачуна
за помоћ социјално угроженој породици Кокић
I
Овом Одлуком отвара се посебан домаћи и девизни рачун за помоћ социјално угроженој породици
Кокић.
Овлашћује се Начелник општине Брод за отварање рачуна из става (1) ове тачке.
II
Обавезује се Одјељење за финансије Општинске управе општине Брод да води евиденцију свих
уплата и исплата са рачуна из тачке I ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службенм гласнику општине
Брод“.
Број: 01/022-48/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.

Датум: 26.4.2021. год.

130.
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 4. редовној сједници, одржаној дана
22.04.2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о ослобађању
плаћања закупнине и накнада за закупце
и власнике пословних простора на
Градској пијаци у Броду
1. Даје се сагласност на Одлуку о ослобађању
плаћања закупнине и накнада за закупце и власнике
пословних простора на Градској пијаци у Броду.
2. Саставни дио овог Закључка у прилогу чини
Одлука из тачке 1. овог Закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01/022-58/21
Предсједник
Датум: 22. 04. 2021.године Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.

Датум: 26.4.2021. год.
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131.

Датум: 26.4.2021. год.

132.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став (4) и (5)
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 41. став (1)
тачка 21. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20)
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 22.04. 2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију
1. Војислав Милосављевић, разрјешава се вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, са
даном 12.04. 2021. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-80/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став (4) и (5)
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 4. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03),
члана 41. став (1) тачка 21. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод
– пречишћени текст - („Службени гласник општине
Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници одржаној дана 22.04.2021. године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење,
стамбено – комуналне послове и екологију
1. Војислав Милосављевић, именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију са
даном 13.04.2021. године, до окончања поступка за
избор начелника одјељења по јавном конкурсу, а најдуже на период од 90 дана.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења има
сва права и дужности начелника одјељења у складу
са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Брод и Пословником о раду Скупштине општине
Брод.

Датум: 26.4.2021. год.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Образложење
Вршилац дужности начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију, Војислав Милосављевић, именован је на
конститутивној сједници дана 12.01.2021. године на
период од 90 дана, односно до окончања поступка јавне конкуренције за именовање начелника одјељења.
Обзиром да је период од 90 дана истекао са даном
12.04.2021. године, вршилац дужности начeлника
Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију је разрјешен. Потребно је
именовати вршиоца дужности начелика Одјељења до
окончања поступка јавне конкуренције, а најдуже на
период од 90 дана.
У складу са чланом 55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења скупштина општине
на приједлог начелника општине именује вршиоца
дужности начелника одјељења, до окончања поступка
именовања начелника одјељења, а најдуже за период
до 90 дана.
На основу свега напријед наведеног и обзиром
на постојање правног основа, Скупштина општине
Брод доноси рјешење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог
рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе
општине Брод у року од 15 дана од дана пријема.
Број: 01/111-83/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
133.
На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став (4) и (5)
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 41. став (1)
тачка 21. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени
текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20)
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 22.04. 2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије
1. Мирослав Вуковић, разрјешава се вршиоца
дужности начелника Одјељења за финансије, са даном 12.04. 2021. године.
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2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-84/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
134.
На основу члана 39. став (2) тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став (4) и (5)
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 4. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03),
члана 41. став (1) тачка 21. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод
– пречишћени текст - („Службени гласник општине
Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници одржаној дана 22.04. 2021. године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије
1. Мирослав Вуковић, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за финансије са даном
13.04.2021. године, до окончања поступка за избор начелника одјељења по јавном конкурсу, а најдуже на
период од 90 дана.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења има
сва права и дужности начелника одјељења у складу
са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Брод и Пословником о раду Скупштине општине
Брод.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Образложење
Вршилац дужности начелника Одјељења за
финансије, Мирослав Вуковић, именован је на консктитутивној сједници дана 12.01.2021. године на период од 90 дана, односно до окончања поступка јавне конкуренције за именовање начелника одјељења.
Обзиром да је период од 90 дана истекао са даном
12.04.2021. године, вршилац дужности начленика
Одјељења за финансије је разрјешен. Потребно је
именовати вршиоца дужности начелика Одјељења до
окончања постипка јавне конкуренције, а најдуже на
период од 90 дана.
У складу са чланом 55. став (4) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
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Датум: 26.4.2021. год.

локалне самоуправе прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења скупштина општине
на приједлог начелника општине именује вршиоца
дужности начелника одјељења, до окончања поступка
именовања начелника одјељења, а најдуже за период
до 90 дана.
На основу свега напријед наведеног и обзиром
на постојање правног основа, Скупштина општине
Брод доноси рјешење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог
рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе
општине Брод у року од 15 дана од дана пријема.

на о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 18. став (2) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Закона
о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), 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 4. редовној
сједници одржаној дана 22.04.2021. године, доноси

Број: 01/111-85/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе „Центар за социјални рад“ Брод

Александар Крушкоњић с.р.
135.
На основу члана 39. став (2) тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 4. став (2) Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 18. став (2) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Закона
о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), 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 4. редовној
сједници одржаној дана 22.04.2021. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
разрјешењу директора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Брод,
због подношења оставке
1. Миле Шкрга, мр економије, директор Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Брод разрјешава
се дужности директора са даном 31.03.2021. године,
због подношења оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-81/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
136.
На основу члана 39. став (2), тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 4. став (2) Зако-

1.Милан Гаврић, дипломирани правник, именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Брод, са даном
22.04.2021. године, до избора и именовања директора
по поступку јавне конкуренције, на период од 90 дана.
2.Овлашћује се вршилац дужности директора
да обавља све послове и радне задатке из дјелокруга
директора Јавне установе „Центар за социјални рад“
Брод, утврђене Законом и Статутом Јавне установе.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-82/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
137.
На основу члана 39. став (2) тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став (1) Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 79.
став (2) Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:
79/15 и 63/20), члана 41. став (1), тачка 32. 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 4. редовној сједници одржаној дана
22.04.2021. години доноси
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора
Јавне установе предшколства
„Бели анђео“ Брод, представника Савјета
родитеља, због подношења оставке

Датум: 26.4.2021. год.
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1.Сњежана Врач Винокурова, разрјешава се
дужности члана Управног одбора Јавне установе
предшколства „Бели анђео“ Брод, представник Савјета родитеља, са даном 31.03.2021. године, због подношења оставке.
2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/111-86/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
138.
На основу члана 39. став (2) тачка 33. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став (1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана
79. став (2) Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:
79/15 и 63/20), члана 41. став (1), тачка 32. 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 4. редовној сједници одржаној дана
22.04.2021. години доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора
Јавне установе предшколства
„Бели анђео“ Брод, представника
Савјета родитеља
1.Љиљана Марјановић, именује се за члана
Управног одбора Јавне установе предшколства „Бели
анђео“ Брод, представник Савјета родитеља, са даном
22.04.2021. године.
2.Члан Управног одбора именује се на период
у трајању од четири године. Члан Управног одбора за
свој рад одговара Скупштини општине Брод која га је
именовала. Рад Управног одбора је добровољан и не
плаћа се.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Образложење
Члан Управног одбора Јавне установа
предшколства „Бели анђео“ Брод, Сњежана Врач Винокурова, поднијела је оставку на дужност са даном
31.03.2021. године због пресељења у Бања Луку, а самим тим и исписа дјеце из ЈУП „Бели анђео“ Брод.
Јавна установа предшколства „Бели анђео“
Брод проводи поступак за избор члана Управног
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одбора установе испред Савјета родитеља, односно
представника Савјета родитеља и приједлог кандидата доставља Комисији за избор и именовање ради
утврђивања приједлога рјешења.
Обзиром на све напријед наведено и постојање
правног основа предлаже се доношење рјешења као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба али се
може покренути управни спор, подношењем тужбе
Окружном суду у Добоју у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 01/111-88/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
139.
На основу члана 195. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09,
121/12 и 74/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број: 7/17 ), члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине
Брод – пречишћен текст („Службени гласник општине
Брод“, број: 5/20) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 12.07-337-169 од дана 20. 04. 2021.
године, Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници одржаној дана 22.04. 2021. године, донијела је:
П Р О Г Р А М
намјенског утрошка средстава посебних водних
накнада за 2021. годину
I
Овим Програмом уређује се питање утрошка
средстава прикупљених од посебних водних накнада
за 2021. годину на подручју општине Брод од неутрошених средстава из 2020. године и планираних средства по овом основу у 2021. години.
Планирана средства биће реализована и пласирана кроз пројекте надлежног одјељења.
II
Планирана средства од посебних водних накнада, утрошиће се у 2021. години у складу са планом
буџета општине Брод у износу од 90.000,00 КМ.
III
Приходи прикупљени од посебних водних
накнада у буџету општине Брод у 2021. години
намјенски ће се користити за:
1.Улагање општине Брод у развој материјалних
и кадровских капацитета у ЈКП “КОМВОД“ а.д. Брод
на оспособљавању предузећа ради одржавања мелиорационе каналске мреже дужини 115 километара која
је у надлежности општине Брод.
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-------------------------------------------90.000,00 КМ
IV
Утрошак средстава из тачке III вршиће се сразмјерно расположивим средствима у буџету за 2021.
годину.
V
Начелник општине Брод и надлежно Одјељење
ће у складу са Законом о јавним набавкама и другим
подзаконским актима општине Брод, провести поступак јавне набавке у циљу реализације пројеката из
тачке III овог Програма.
VI
Координацију и праћење овог Програма вршиће Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
а намјенски утрошак средстава од посебних водних
накнада, вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
VII
Рок за провођење пројеката из овог Програма
је 31.12.2021. године.
VIII
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Брод“.
IX
Извјештај о реализацији овог Програма доставиће се Скупштини општине до маја 2021. године.
Број: 01/022-59/21
Датум: 22.04. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
140.
На основу члана 39. став 2. тачка 5. 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 118. Пословника о раду Скупштине оппггине
Брод („Службени шасник општине Брод“, број 9/17),
Скупштина оппггине Брод, на 4. редовној сједници,
одржаној дана 22.04. 2021. године д о н о с и,
ПЛАН
капиталних и других значајнијих улагања у 2021.
години у складу са Стратегијом развоја општине
Брод за период 2016. - 2020. година
УВОД
План капиталних и других значајнијих улагања у 2021. години је у складу са Стратегијом развоја
општине Брод за период 2016. - 2020. година која је
Одлуком 17.02.2021.године продужена на временски
период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године.

Датум: 26.4.2021. год.

Овај план представља једногодишњи план имплементације пројеката који произилази из важеће
Стратегије развоја општине Брод за период 2016. 2020. година . Његов садржај чине пројекти из Стратегије развоја општине Брод за период 2016. - 2020.
година за чију су имплементацију обезбјеђена средства за реализацију у 2021. години (средства из буџета
општине Брод, кредитна средства и/или грант средства), као и пројекти који се планирају кандидовати
за донаторска средства од стране Општинске управе
општине Брод током 2021. године и пројекти који су
били предвиђени у Плану капиталних и других значајнијих улагања у 2020. години, а чија реализација
је започета.
Основ за израду овог документа је Стратегија
развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година и
Интегрални програм капиталних инвестиција општине Брод за период 2021. - 2023. година и буџет за 2021.
годину.
План капиталних и других значајнијих упагања
у 2021. години у складу са циљевима из Стратегије
развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година
садржи преглед пројекта, разврстаних по стратешким
циљевима, називу пројекта у Стратегији развоја, корисницима, очекиваним резултатима, начином спровођења, показатељима извршења/успјеха, планираној
вредности пројеката, улагањима у 2021. години, изворима финансирања и одговорним организационим
јединицама за провођење пројеката.

Извођење
радова у 2021.
години

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја

Боља и
квалитетнија
одводња
фекалних вода
Асфалтирани
путни правци,
квалитетнија
животна
средина за
становнике
на подручју
изградње
Асфалтирани
путни правци,
квалитетнија
животна
средина за
становнике
на подручју
изградње

Становништво
које живи
на подручју
изградње

Становништво
које живи
на подручју
изградње улице,
али и сви остали
становници и
привреда

Становништво
које живи
на подручју
изградње улице,
али и сви остали
становници и
привреда

1.2. Пројекат
реконструкције
и ревитализације
водоводне и
канализационе мреже
општине Брод

1.8. Асфалтирање
улица у градском
подручју општине
Брод

1.8. Асфалтирање
улица у градском
подручју општине
Брод

Изградња
канализације у Улици
пилота Пјанића

Асфалтирање Улица
9. Маја

Асфалтирање Улице
Видовданске

2

3

4

5

25.000

35.000

50.000

1.200.000

1.100.000

Улагања у
2021. КМ

0

0

50.000

0

0

Буџетска
средства

0

0

0

0

900.000

Кредитна
средства

25.000

35.000

0

1.200.000

200.000

Грант/остала
срества

Извори финансирања КМ

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
Јавне набавке,
Одјељење за финансије

ЈП “ВодеСрпске”
Одјељење за
просторно уређење, за
привреду и
друштвене
дјелатности
Јавне набавке,
Одјељење за финансије

Пројект
имплементациони
тим, Одјељење за
просторно уређење,
Одсјек за локални
развој,
Министарство
финансија РС

Одговорна
организациона
јединица

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Сви становници
и привреда
општине Брод

Санација
водоодбрамбених
објеката на подручју
општине Брод

Квалитетнији
услови за живот,
безбједност и
сигурност од
поплава

Логистичка и
сваки други
вид подршке ЈП
„Воде Српске“,
извођење
радова,
примопредаја
радова

1.11 Осавремењивање
водобрамбених
објеката и чишћење
каналске мреже у
сврху одбране од
поплава

Записник о
примопредаји
радова

Показатељи
извршења/
успјеха

Извођење
радова у 2021.
години

Сви становници
и привреда
општине Брод

1

Бољи квалитет
воде за пиће и
квалитетнија
одводња
фекалних вода

Начин
спровођења

1.2. Пројекат
реконструкције
и ревитализације
водоводне и
канализационе мреже
општине Брод

Очекивани
резултати

Реконструкција
филтер станице за
прераду питке воде
у Броду и радови н
аканализационим
колекторима

Корисници

Назив пројекта у
Стратегији развоја

Назив пројекта

Рбр

ПЛАН КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ УЛАГАЊА 2021.ГОДИНЕ У СКЛАДУ СА СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД ЗА ПЕРИОД 2016-2020.ГОДИНА

Датум: 26.4.2021. год.
Страна: 23 Број: 4

1.8. Асфалтирање
улица у градском
подручју општине
Брод

1.8. Асфалтирање
улица у градском
подручју општине
Брод

1.5. Изградња
аутобуске станице

1.9.Пословне зоне на
подручју општине
Брод

1.10.0савремењивање
и ширење електро
мреже

Асфалтирање Улице
Саве Ковачевића огранци

Асфалтирање сокака
Матињанин

Изградња аутобуске
станице

Инфраструктура у
пословним зонама у
општини Брод

Ширење јавне
расвјете према
програму ширења
јавне расвјете

6

7

8

9

10

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Асфалтирани
путни правци,
квалитетнија
животна
средина за
становнике
на подручју
изградње

Асфалтирани
путни правци,
квалитетнија
животна
средина за
становнике
на подручју
изградње

Изградња
аутобуске
станице ,
квалитетнија
животна
средина за
становнике

Повољније
пословно
окружење

Створени
квалитетнији
услови за живот

Становништво
које живи
у Горњим
Колибама

Сви становници
и привреда
општине Брод

Потенцијални
инвеститори и
привредници
Брода

Грађани
општине Брод,
а посебно они
који станују
на подручју на
којем се расвјета
гради

Станов штво
које живи
на подручју
изградње улице,
али и сви остали
становници и
привреда

25.000

0

0

20.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

500.000

40.000

35.000

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије
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25.000

100.000

500.000

60.000

35.000

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије
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Грађани и
запослени на
Градској пијаци

Ученици СШЦ
„НиколаТесла“

Грађани
општине Брод,
становници
у Горњем
Клакару,
корисници
просторија

Дјеца која
похађају
установу
и радници
(особље
установе)

ЈКП Комвод
и становници
општине

4.5. Санација
дотрајалих
инфраструктурних
објеката школа и
доградња нових,
редовно одржава

4.1 Опремање
васпитно-образовних
установа савременом
опремом за
одржавање наставе

4.5. Санација
дотрајалих
инфраструктурних
објеката школа и
доградња нових,
редовно одржавање
објеката

4.5. Санација
дотрајалих
инфраструктур них
објеката школа и
доградња нових,
редовно одржавање
објеката

5.6. Набавка опреме
ЈКП Комуналац
за прикупљање
и разврставање
рециклажног отпада

Изградња санитарног
чвора на „Градској
пијаци“

Опремање кабинета
за практичну наставу
СШЦ „Никола Тесла“

Адаптација и
проширење старе
школе у Горњем
Клакару у циљу
стварања услова за
бављење спортом

Санација крова
изамјена столарије у
ЈУП „Бели анђео“

Јачање капацитета
КП Комвод набавком
механизације

11

12

13

14

15

Записник о
опреме

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора, и
примопредаја
опреме
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање и
примопредаја
опреме

Квалитетнији
услови за
боравак дјеце и
особља у ЈУП
Бели Анђео

Услови за
ефикасније и
продуктивније
одржавање
чистоће и
боља заштита
животне
средине.

Квалитетнији
услови за
боравак у
просторијама

Квалитетнији
услови за
одржавање
наставе и
стицање знања

200.000

30.000

25.000

25.000

30.000

100.000

30.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

100.000

0

15.000

15.000

30.000

ЈПК
"Комвод"Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

СШЦ "Никола
Тесла"Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Записник о
опреме

Записник о
примопредаји
радова

Квалитетнији
услови
пословања и
чистија животна
средина

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Датум: 26.4.2021. год.
Страна: 25 Број: 4

Створени
квалитетнији
услови за
живот и већа
безбједност
грађана

Сви становници
општине Брод

Сви становници
општине Брод

Грађани
општине Брод,
а посебно они
који станују
на подручју
на којем се
настрешнице
граде

Грађани
општине и
запослени у у
згради

2.9. Програм
туристичке понуде,
"Wеб" презентација
ТО Борд, изградња
Инфо пулта ТОБ
и константно
ажурирање пре.

5.6. Набавка опреме
ЈКП Комуналац
за прикупљање
и разврставање
рециклажног отпада

1. Квалитетнија
изграђена инфра
структура општине
Брод

Набавка
стоматолошке
јединице са
пратећом опремом
(полимеризациона
лампа и
стерилизатор). ЈЗУ
Дом здравља Брод

Видеонадзор у граду

Изградња
надстрешница за
контејнере у граду

Гараже за Општину

17

18

19

20

Записник о
примопредаји
радова

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Квалитетнија и
чистија животна
средина

Створени
квалитетнији
услови за живот,
већа безбједност
грађана,заштита
возног парка
општине Брод и
визуелно бољи
изглед

30.000

30.000

30.000

40.000

400.000

10.000

30.000

30.000

0

50.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

40.000

350.000

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

ЈЗУ " Дом здравља"
Брод Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова опреме

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Записник о
опреме

Записник о
примопредаји
опреме

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора, и
примопредаја
опреме

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,

Квалитетнија
здравствена
зажтита

4.16 Набавка
савремене опреме
за дијагностику и
лабораторију

Набавка возила за
ватрогасну јединицу

16

Територијална
ватрогасна
јединица

Услови за брже
и ефикасније
реаговање у
случају појаве
пожара

5.11. Набавка опреме
за личну заштиту
ватрогасаца и
осавремењивање
територијалне

Страна: 26 Број: 4
Датум: 26.4.2021. год.

Становништво
које живи
на подручју
изградње

Сви становници
и привреда
општине Брод,
као и пугници
кој и користе
гранични прелаз
за путовање у
ЕУ и из ЕУ

1.2. Пројекат
реконструкције
и ревитализације
водоводне и
канализационе мреже
општине Брод

1.3. Изградња
заобилазнице
са кружним
раскрсницама
саобраћаја и стварање
услова за измјештање
царинског терминала
у Броду

Модернизација путева
на руралном подручју
општине Брод

Модернизација путева
на руралном подручју
општине Брод

Изградња
канализације у
Улици Првог српског
батаљона

Издаци по
основу улагања
за прибављање
земљишта за
изградњу кружног
тока

Асфалтирање у
Горњем Клакару од
краја асфалта до
Вујића

Асфалтирање у
Доњем Клакару од
Магистралног пута до
Свичића

22

23

24

25

Уговор 0
купопродаји
земљишта

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Извођење
радова у 2021.
години

Провођење
процедуре
куповине
земљишта,
закључивање
уговора о
купопродаји

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Боља и
квалитетнија
одводња
фекалних вода

Изграђена
заобилазница
чиме ће се
смањити гужва
на граничном
прелазу и
створити услови
за измјештање
царинског
теринала
Асфалтирани
путни правци.
Квалитетнија
животна
средина за
становнике
на подручју
изградње

Асфалтирани
путни правци.
Квалитетнија
животна
средина за
становнике
на подручју
изградње

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

100.000

80.000

100.000

40.000

150.000

0

0

100.000

40.000

50.000

0

0

0

0

0

100.000

80.000

0

0

100.000

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

ЈПК "КОМВОД"
Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Становништво
које живи на
подручју

Становништво
које живи на
подручју

Сви становници
општине Брод

5.8. Уклањање дивљих
депонија и отпада

Улагање у градску
депонију

21

Квалитетнија и
чистија животна
средина

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Датум: 26.4.2021. год.
Страна: 27 Број: 4

Становништво
које живи на
подручју

Становништво
које живи на
подручју

Становништво
које живи на
подручју насеља
"Скеле" и
ученици СШЦ

Сви становници
општине Брод

Модернизација путева
на руралном подручју
општине Брод

1.8. Асфалтирање
улица у градском
подручју општине
Брод

4.Побољшање
квалитета образовања
и здравствене и
социјалне заштите,
додатно унапријеђени
културни и спортски
садржаји и већа
ефикасност цивилног
друштва

4.Побољшање
квалитета образовања
и здравствене и
социјалне заштите,
додатно унапријеђени
културни и спортски
садржаји и већа
ефикасност цивилног
друштва

Асфалтирање
сокака од црквице
(споменика) у Грку

Завршетак
бициклистичке стазе

Изградња подлоге на
игралишту у насељу
Скеле (код СШЦ
Никола Тесла)

Реновирање зграде
суда у Броду

26

27

28

29

30

Становништво
које живи на
подручју

Модернизација путева
на руралном подручју
општине Брод

Асфалтирање у
Великој Брусници од
Магистралног пута до
шумарске куће

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Записник о
примопредаји
радова

120.000

25.000

80.000

50.000

120.000

20.000

25.000

0

0

20.000

0

0

0

0

0

100.000

0

80.000

50.000

100.000

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Квалитетнији
услови за
боравак у
центру града
и безбједнији
центар за
пјешаке

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Асфалтирани
путни правци,
квалитетнија
животна
средина за
становнике
на подручју
изградње

Квалитетнији
услови за
бављење
спортом у Броду

Записник о
примопредаји
радова

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Асфалтирани
путни правци.
Квалитетнија
животна
средина за
становнике
на подручју
изградње

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Записник о
примопредаји
радова

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Асфалтирани
путни правци.
Квалитетнија
животна
средина за
становнике
на подручју
изградње

Страна: 28 Број: 4
Датум: 26.4.2021. год.

Мања потрошња
електричне
енергије

Квалитетнији
услови за
боравак у
просторијама

Општина Брод,
привредни ци и
становништво
општине

Грађани и
млади општине
Брод који се
баве спортом,
Туристичка
организација
општине Брод

Грађани
општине Брод,
становници
Лијешћа,
корисници
просторија

Омладина и
спортисти
на подручју
општине Брод

4.5.Санација
дотрајалих
инфраструктурних
објеката и доградња
нових 5.1. прелазак на
ЛЕД расвјету

4.5 Санација
дотрајалих
инфраструктурних
објеката школа и
доградња нових

4.27.Имплементација
инфраструктурних
пројеката на
постојећим спортским
објектима и изградња
нових

Просторно планска
документација
(Регулациони план и
појединачни пројекти
инфраструктуре)

Реконструкција
расвјете у Дому
спортова- прелазак на
Лед расвјету

Адаптација
скупштинске сале,
хола у старој школи
и просторија у Дому
културе у Лијешћу

Учешће у
реконструкцији и
санацији спортских
игралишта и терена

32

33

34

35

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

25.000

40.000

5.000

40.000

50.000

12.500

20.000

5.000

40.000

25.000

0

0

0

0

0

12.500

20.000

0

0

25.000

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Спортски
објекти условни
за употребу

Основа за
плански развој
општине и
привреде, један
од најважнијих
докумената
локалне
заједнице

1.1. Израда
ппросторно - планске
документације
општине Брод
(Просторни,
Урбанистички и
појединачни пројекти
инфраструктуре)

Учешће у санацији
фасада у граду

31

Визуелно
квалитетније
стамбене зграде

Сви становници
општине Брод и
станари зграде

4.5. Санација
дотрајалих
инфраструктурних
објеката школа и
доградња нових,
редовно одржавање
објеката

Датум: 26.4.2021. год.
Страна: 29 Број: 4

3.17 Модернизација
путева на руралном
подручју општине
Брод

Асфалтиарање пута
Лијешће - Лугови

Асфалтирање путног
правца Црква –
Јанковићи у Доњем
Клакару

37

38

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Записник о
примопредаји
радова

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова
Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Квалитетније
могућности
за одвијање
саобраћаја
наведеним
правцем

Квалитетније
могућности
за одвијање
саобраћаја
наведеним
правцем

3.639.500

Александар Крушкоњић с.р.

900.000

85.000

112.000

70.000

								

840.500

5.380.000

0

0

0

Предсједник
Скупштине општине

40.000

48.000

30.000

125.000

160.000

100.000

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

Одјељење за
просторно уређење,
референт за Јавне
набавке, Одјељење за
финансије

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број: 01/022-72/21 						
Датум: 22.04.2021. године		

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“

УКУПНО

Становници
села Лијешће,
Винска, Врела

3.17 Модернизација
путева на руралном
подручју општине
Брод

Асфалтирање путног
правца Грк - Жеравац

36

Становници
Доњег Клакара

Становници
Грка и Жеравца

3.17 Модернизација
путева на руралном
подручју општине
Брод

Провођење
јавне набавке,
потписивање
уговора,
именовање
надзора,
извођење радова
и примопредаја
радова

Квалитетније
могућности
за одвијање
саобраћаја
наведеним
правцем

Страна: 30 Број: 4
Датум: 26.4.2021. год.

Датум: 26.4.2021. год.

Страна: 31 Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
V

141.
На основу члана 89. тачка 4. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“, број:75/08
и 60/13), члана 5. Правилника о начину прикупљања,
критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посевбних намјена за шуме („Службени гласник Републике Српске“, број: 45/14), Одлуке
о проглашењу неразвијених подручја општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 6/11), члана
39. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, 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) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:12.06.3-332152/21 од дана 22.03.2021. године, Скупштина општине
Брод на 4. редовној сједници одржаној дана 22.04. 2021.
године, донијела је:

Начелник општине Брод и надлежно одјељење
ће у складу са Законом о јавним набавкама и другим
подзаконским актима општине Брод, провести поступак јавне набавке у циљу реализације пројеката из тачке
III овог Плана.

П ЛАН
утрошка средстава остварен продајом шумско-дрвних сортимената у развој неразвијених
подручја општине Брод у 2021. годину

VIII

I
Овим Планом уређуjе се питање утрошка средстава остварена продајом шумско- дрвних сортимената
са подручја општине Брод од неутрошених средстава
из 2020. године и планирани средства по овом основу у
2021. години.
Планирана средства биће реализована и пласирана кроз пројекте надлежног одјељења.
II
Планирани износ средства остварених продајом шумскио-дрвних сортимената са подручја општине Брод износи 60.000,00 КМ.
III
Приходи прикупљени продајом шумских дрвних сортимената са подручја општине Брод у буџету
општине Брод у 2021. години намјенски ће се користити
за изградњу и одржавање инфраструктурних објеката у
функцији газдовања шумама и то за:
1. Санацију и насипање или асфалтирање макадамских путева у неразвијеним насељима општине
Брод са којих потичу дрвни сортименти: Брусница Велика, Брусница Мала, Грк, Горња Врела, Доња Врела,
Горњи Клакар и Доњи Клакар.
.............................................................60.000,00 КМ
IV
Утрошак средстава ће се вршити сразмјерно
предвиђеним расположивим средствима за 2021. годину.

VI
Координацију и праћење провођења овог Плана
вршиће Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, а намјенски утрошак прикупљених средстава продајом шумских дрвних сортимената са подручја општине Брод, вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
VII
Рок за провођење пројеката из овог Плана је
31.12.2021. године.

Овај План ступа на снагу осам дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
IX
Извјештај о реализацији овог Плана доставиће
се Скупштини општине до маја мјесеца 2022. године.
Број: 01/022-60/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021 године Скупштине општине
		
			
Александар Крушкоњић с.р.
142.
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 4.
редовној сједници одржаној дана 22.04.2021. године
донијела је:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја Комисије за провођење
Јавног огласа за именовање једног члана
Општинске изборне комисије Брод
1.Усваја се Извјештај Комисије за провођење
Јавног огласа за именовање једног члана Општинске
изборне комисије Брод.
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“.

Страна: 32 Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број: 01/022-51/21		
Предсједник		
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине
		
Александар Крушкоњић с.р.
143.
На основу члана 2.12. став (6) Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 41. став
(1) тачка 21. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени
текст – („Службени гласник општине Брод“, број 5/20),
Скупштина општине Брод је на 4. редовној сједници
одржаној дана 22.04.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу замјенског члана
Општинске изборне комисије Брод
I
Јадранко Хаџисејдић, дипл. правник, разрјешава
се дужности замјенског члана Општинске изборне комисије Брод, због завршетка поступка по Јавном огласу
за именовање члана Општинске изборне комисије Брод.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-50/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
144.
На основу члана 2.12. став (5) и 2.14 Изборног
закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. Упутства за утврђивање квалификација, броја, именовању и
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 29/18 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 је на 4. редовној
сједници одржаној дана 22.04.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана
Општинске изборне комисије Брод

Датум: 26.4.2021. год.

1.Горана Златковић, именује се за члана Општинске изборне комисије Брод.
2.Мандат члана Општинске изборне комисије
траје седам година од дана добијања сагласнотси од
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.
3.Општинска изборна комисија обавља послове
прописане Изборним законом Босне и Херцеговине и
актима донесеним на основу Закона.
4.Члан Општинске изборне комисије има право
на накнаду за свој рад у складу са Изборним законом
Босне и Херцеговине и Одлуком скупштине општине.
5.Ово рјешење ступа на снагу даном добијања
сагласности од Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине и биће објављено у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Образложење
Скупштина општине Брод је на 2. редовној сједници одржаној дана 17.02.2021. године усвојила Одлуку
о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана
Општинске изборне комисије Брод и утврђивање критерија, број: 01/022-16/21, као и Рјешење о именовању
Комисије за провођење Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Брод, (у даљем
тексту: Комисија) број: 01/111-62/21.
Јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Брод (у даљем тексту: Јавни
оглас) објављен је у дневним новинама „Глас Српске“
дана 26.02.2021. године, „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 18/21 дана 03.03.2021. године,
Огласној плочи Општинске управе општине Брод дана
25.02.2021. године и интернет страници Општине Брод
дана 25.02.2021. године.
Комисија је након окончања објаве Јавног огласа провела процедуру за именовање члана Општинске
изборне комисије у складу са чланом 7. Упутства за
утврђивање квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини. Током цијелог поступка Комисија је водила рачуна о мултиетничном саставу и равноправности полова код утврђивања
састава изборне комисије у складу са чланом 2.14. Изборног закона Босне и Херцеговине. Након окончане
процедуре Комисија је доставила извјештај Скупштини
општине Брод на разматрање, са утврђеном ранг листом
кандидата у складу са укупним бодовима оствареним
на усменом интервју.
У складу са чланом 2.12. став (6) Изборног закона Босне и Херцеговине чланове изборне комије именује Скупштина општине.
У складу са чланом 41. став (1) тачка 21. Статута
општине Брод Скупштина општине Брод надлежна је за
именовања у складу са законом.
У складу са чланом 114. Пословника о раду
Скупштине општине Брод – пречишћени текст –
Скупштина општине Брод доноси рјешење као појединачни акт у случајевима именовања у складу са законом.

Датум: 26.4.2021. год.

Страна: 33 Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Прије разматрања извјештаја Комисије Комисија
за избор и именовање је утврдила приједлог рјешења
како је наведено у диспозитиву.
Поука о правном средству: Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба али незадовољна странка може покренути управни спор, у року
од 30 дана од дана пријема рјешења, пред Окружним
судом у Добоју.
Број: 01/111-87/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине Брод
Александар Крушкоњић с.р.
145.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине
Брод – пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод, на 4.
редовној сједници одржаној дана 22.04. 2021. године
доноси

2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај о раду из тачке 1.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01/022-64/21
Датум: 22.04. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
147.
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 4.
редовној сједници, одржаној дана 22.04. 2021. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
о не усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ „Дом
здравља“ Брод, за 2020. годину

о не усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за
социјални рад“ Брод, за 2020. годину

1.Не усваја се Извјештај о раду ЈЗУ „Дом
здравља“ Брод, за 2020. годину

1. Не усваја се Извјештај о раду ЈУ „Центар за
социјални рад“ Брод, за 2020. годину.

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

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

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

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-61/21		
Датум: 22.04. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
146.
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 4.
редовној сједници, одржаној дана 22. 04. 2021. године
доноси:

Број: 01/022-71/21
Датум: 22.04. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
148.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине
Брод – пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод, на 4.
редовној сједници одржаној дана 22.04. 2021. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду ОО Црвени
крст Брод, за 2020. годину

ЗАКЉУЧАК
о не усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Туристичка
организација општине Брод “ Брод, за 2020. годину

1.Прихвата се Информација о раду ОО Црвени
крст Брод, за 2020. годину.

1. Не усваја се Извјештај о раду ЈУ „Туристичка
организација општине Брод“ Брод, за 2020. годину.

2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Информација из тачке 1. овог Закључка.
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3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.

3. Поступак потписивања Петиције проводи
Општина Брод као Иницијативни одбор у складу са
Законом о референдуму и грађанској иницијативи
( „Службени гласник Републике Српске“, број 42/10 ).

Број: 01/022-62/21		
Датум: 22. 04. 2021. године

4. Саставни дио овог Закључка чини приједлог текста Петиције са подацима о потписницима
Петиције и Информација о активностима везаним за
почетак рада Одјељења Основног суда у Дервенти са
сједиштем у Броду или Основног суда у Броду.

			

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

149.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине
Брод - пречишћени текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод на 4.
редовној сједници одржаној дана 22. 04. 2021. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији одлука
Скупштине општине Брод,
донесених у 2020. години
1. Усваја се Извјештај о реализацији одлука
Скупштине општине Брод, донесених 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: 01/022-63/21
Датум: 22.04. 2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
150.
На основу члана 41. и 89. Статута општине
Брод ( „Службени гласник општине Брод“, број 7/17
) и члана 117. Пословника о раду Скупштине општине – пречишћен текст ( „Службени гласник општине
Брод“, број 5/20 ), Скупштина општине Брод на 4.
редовној сједници одржаној дана 22.04. 2021. године
донијела је
ЗАКЉУЧАК
o покретању иницијативе за потписивање
Петиције за почетак рада Основног суда у Броду
1. Законом о судовима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 )
организован је Основни суд у Броду али до дана данас исти није почео са радом.
2. Скупштина општине Брод покреће иницијативу за потписивање Петиције за почетак рада Основног суда у Броду.

5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен у „ Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-67/21
Предсједник
Датум: 22. 04. 2021. године Скупштине општине
Александар Крушкоњић с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БРОД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ПРИЈЕДЛОГ

Број:
Датум:
На основу Закључка Скупштине општине Брод
број ______________ од дана _____________. Општина Брод покреће
ПЕТИЦИЈУ
ЗА ПОЧЕТАК РАДА ОСНОВНОГ СУДА У БРОДУ
ЗАКОНОМ О СУДОВИМА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ОСНОВНИ СУД У
БРОДУ. ОД 2012 ГОДИНЕ КАДА ЈЕ ЗАКОН СТУПИО НА СНАГУ ДО ДАНА ДАНАС СУД У БРОДУ
НИЈЕ ПОЧЕО СА РАДОМ.
ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ БРОД УПУЋУЈУ ПЕТИЦИЈУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ ДА ОБЕЗБЈЕДЕ МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧЕ И ДРУГЕ ПРЕДПОСТАВКЕ ЗА ПОЧЕТАК РАДА ОСНОВНОГ СУДА У БРОДУ.
ОПШТИНА БРОД/ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 26.4.2021. год.
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ПЕТИЦИЈА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ОСНОВНОГ СУДА У БРОДУ
Редни
број

Име и презиме

Адреса

ЈМБГ

Број личне
карте

Потпис

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ИНФОРМАЦИЈА
о активностима везаним за почетак рада
Одјељења Основног суда у Дервенти са сједиштем
у Броду или Основног суда у Броду
У члану 26. став 1. Закона о судовима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
37/12, 44/15 и 100/17) ( у даљем тексту: Закон) прописано је који су то основни судови, гдје је у тачки ђ) и т)
наведено сљедеће:
„ђ) Основни суд у Дервенти, за подручје општина Дервента и Брод,
т) Основни суд у Броду, за подручје општине
Брод.“
У члану 27. под тачком г) Закона наведено је да
Основни суд у Дервенти има одјељење ван сједишта
суда у Броду за подручје општине Брод.
Чланом 99. став 1. Закона прописано је да ће, између осталих судова, и Основни суд у Броду почети са
радом када се испуне материјалне и друге претпоставке
за рад суда.
У ставу 2. истог члана стоји да о испуњености
услова за рад судова Влада доноси одлуку на приједлог
Министарства правде.

У члану 100. став 3. Закона дефинисано је да почетком рада Основног суда у Броду, престаје са радом
одјељење суда у Броду и Основни суд у Дервенти постаје мјесно надлежан за подручје општине Дервента, а
Основни суд у Броду за подручје општине Брод.
Из наведеног је видљиво да постоји законски
основ да општина Брод на свом подручју може имати
одјељење Основног Суда у Дервенти, или Основни суд
у Броду, за своје подручје, под условом да се испуне материјалне и друге претпоставке.
У послератном периоду суд у Броду у било којој
варијанти (као одјељење или као основни) није никада
почео са радом.
Наиме, како је измјенама и допунама Закона о
судовима Републике Српске из децембра 2005. године успостављено одјељење Основног суда у Дервенти
са сједиштем у тадашњем Босанском Броду, за подручје општине Босански Брод, од тада крећу и захтјеви
општинских органа (Начелника општине и Скупштине
општине) према надлежним државним и републичким
органима, за почетак рада Одјељења суда у Броду.
Према наведеним инситуцијама упућени су захтјеви по сљедећем:
- Закључци Скупштине општине Брод („Службени гласник општине Босански Брод“, број 3/07)
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03.05.2007.године, упућени на 12 адреса државних и
републичких органа,
- Иницијатива Начелника општине Брод, број
02-700-2/09 од 07.06.2009.године, упућена Министарству правде РС, за одржавање састанака на тему суда
у Броду,
- Допис Предсједника СО Брод, број 02-7002/09 од 24.11.2009.године, упућен ВСТС Сарајево, којим се тражи подршка и помоћ за отварање
Одјељења Основног суда Дервента,
- Захтјев СО Брод, број 02-700-3/09 од
24.11.2009.године, упућен Министарству правде и Републичком заводу за заштиту културно-историјског и
природног наслеђа, за санацију зграде суда у Броду.
На наведени захтјев, Републички завод за заштиту
културно-историјског и природног наслеђа доставио
је дана 25.01.2010.године СО Брод писмо намјере у
вези са зградом суда у Броду. Такође, исти завод је
дана 05.07.2011.године општини Брод доставио Главни пројекат санације и адаптације зграде суда у Броду,
- Молба Предсједника СО Брод, број 02-7002/09 од 16.12.2009.године, упућена Министарству
правде, за посјету општини Брод, а везано за услуге
грунтовнице и рада Одјељења суда,
- Захтјев Начелника општине Брод, број 02361-44/13 од 02.07.2013.године, упућен Министарству правде за санацију суда у Броду. На наведени захтјев, Министарство правде је дана 01.08.2013.године
доставило одговор са дописом Републичке дирекције
за обнову и изградњу,
- Скупштина општине Брод, на 9.редовној
сједници СО Брод, одржаној дана 30.07.2013.године
усвојила је Информацију о Основном суду у Броду.
У архиви општине Брод се налази Главни
пројекат санације и адаптације зграде суда у Броду.
Информацијом о активностима о почетку рада
Одјељења Основног суда у Дервенти са сједиштем у
Броду или Основног суда у Броду упознали смо одборнике о досадашњим активностима и корацима које
је подузимала општина Брод путем својих органа.
Напријед предузете активности нису довеле до
коначног рјешења и у Броду до дана данас није почео
са радом суд. Обзиром на наведено предлажемо подузимање слиједећег корака а то је покретање грађанске
иницијативе и потписивање петиције за почетак рада
суда у Броду како би свим досадашњим активностима дали додатну снагу исказану у директној подршци
грађана општине Брод.
Начелник општине
151.
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 4. редовној сједници, одржаној дана 22.04.
2021. године доноси:

Датум: 26.4.2021. год.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошеним
финансијским средствима додијељеним
из буџета Општине Брод за рад Удружења
ратних заробљеника логораша
Општине Брод за 2020. годину
1.Усваја се Извјештај о утрошеним финансијским средствима додијељеним из буџета Општине
Брод за рад Удружења ратних заробљеника логораша
Општине Брод за 2020. годину.
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: 01/022-65/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021.године
Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.
152.
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 4. редовној сједници, одржаној дана 22.04.
2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошеним
финансијским средствима додијељеним
из буџета Општине Брод за рад Борачке
организације Брод за 2020. годину
1.Усваја се Извјештај о утрошеним финансијским средствима додијељеним из буџета Општине
Брод за рад Борачке организације Брод за 2020. годину
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: 01/022-66/21		
Предсједник
Датум: 22.04. 2021.године
Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.
153.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и
чланова 111. и 117. Пословника о раду Скупштине

Датум: 26.4.2021. год.
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општине Брод –пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине
Брод, на 4. редовној сједници, одржаној дана 22. 04.
2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о управљању,
кориштењу и одржавању имовине
општине Брод која је дата на кориштење
предузећима и установама у 2020. години

155.
На основу члана 41. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст - („Службени гласник
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод,
на 4. редовној сједници одржаној дана 22.04. 2021. године доноси

1.Усваја се Извјештај о управљању, кориштењу
и одржавању имовине општине Брод која је дата на
кориштење предузећима и установама у 2020. години.

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању
пољопривреде и шумарства
на подручју општине Брод

2.Саставни дио овог Закључка у прилогу чинe
Извјештаји из тачке 1. овог Закључка.

1.Прихвата се Информација о стању пољопривреде и шумарства на подручју општине Брод.

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

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

Број: 01/022-70/21
Предсједник
Датум: 22. 04. 2021.године Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.
154.
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 4. редовној сједници, одржаној дана 22. 04.
2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању
здравствене заштите становништва
на подручју општине Брод
1. Прихвата се Информацијa о стању здравствене заштите становништва на подручју
општине Брод.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету
чини Информација из тачке 1. овог Закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01/022-68/21		
Датум: 22.04. 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: 01/022-69/21
Предсједник
Датум: 22.04. 2021. године Скупштине општине
							
			
Александар Крушкоњић с.р.
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
7.
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), а у
вези са члановима 3, 4. и 5. Закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 123/20), Начелник општине, доноси,
НАРЕДБУ
1. Одјељење за општу управу, почев од
23.04.2021.године, обуставиће наплату општинске административне таксе за захтјеве, молбе, приједлоге и
пријаве, као и за изводе, увјерења или потврде које се
издају на основу података из матичних књига.
2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, почев од 23.04.2021.године примјењиваће
општинске административне таксе у вези са регистрацијом предузетника, прописане чланом 3. Закона
о измјенама и допунама Закона о административним
таксама („Службени гласник Републике Српске“, број
123/20).
3. Све организационе јединице Општинске
управе, почев од 23.04.2021.године обуставиће напла-
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ту општинске административне таксе за изводе, увјерења или потврде, на основу којих издају податке из
службених евиденција.
4. Ова наредба ступа на снагу дана 23.04.2021.
године и примјењиваће се док не ступи на снагу нова
Одлука о општинским административним таксама.
5. Ова наредба биће објављена у „Службеном
гласнику општине Брод.
Број: 02/052- 20/21
Датум: 21.04.2021.године				
		
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
						
		
Зоран Видић с.р.
АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
10.
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 22.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број 76-1/21 од 26.03.2021. 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 на сједници одржаној дана 29.03.2021.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
од 29.03. до 05.04.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30
лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
3) рад фитнес центрима (фитнес клубови,
боди-билдинг клубови и слични објекти) и културно-умјетничким друштвима,
4) организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
5) рад угоститељским објектима за исхрану и
пиће укључујући објекте који послују самостално или
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у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.), изузев објеката из тачке 2. овог закључка,
6) рад базенима, „welnes“ и спа центрима,
7) рад трговачким центрима и субјектима који
послују у оквиру трговачког центра изузев апотека и субјеката чија је претежна дјелатност трговина
прехрамбеним производима као и субјектима који послују у просторима који имају засебан улаз у односу
на улаз трговачког центра без обзира на врсту дјелатности коју обављају,
8) рад приређивачима игара на срећу, осим
приређивачима интернет игара и лутријских игара на
срећу, осим класичне томболе,
9) активности унутар установа културе које
подразумијевају истовремено присуство више лица у
истом простору.
2. Угоститељи који послују у угоститељском
објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића
могу пружати у периоду од 06,00 до 22,00 часа само
гостима којима пружају услуге смјештаја.
3. У периоду од 29.03. до 05.04.2021.године
обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама основних и средњих школа на подручју општине
Брод уз обавезу организовања наставе на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
4. У периоду од 29.03. до 05.04.2021.године,
школе страних језика и удружења грађана која пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто
школе дужне су да наставу и активности које захтјевају рад са више људи у групи (предавања, обуке прве
помоћи и сл.) организују на даљину коришћењем
средстава електронске комуникације.
5. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада), да се придржавају заштитне мјере физичког
растојања од два метра како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутстaва
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
за боравак у затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
6. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у
складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на
отвореном простору.
7. Изузетно од тачке 5. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама
у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
8. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају ус-
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луге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) обезбједе једно или више лица која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају
придржавати препоручених епидемиолошких мјера
(ковид редар/редари), а у супротном ускратити им услугу.
9. Изузетно од тачке 1. подтачка 5), од 29.03. до
05.04.2021.године у периоду од 06,00 до 22,00 часова дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића
као и шалтерска продаја хране и пића без могућности
конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.
10. Од 29.03. до 05.04.2021.године ограничава
се радно вријеме недељом, од 07,00 до 14,00 часова:
1) трговинама на велико и мало прехрамбеним
и непрехрамбеним производима, изузев бензинских
пумпних станица у дијелу продаје горива, других
нафтних деривата и плина и здравствених установа-апотека и
2) градској пијаци.
11. Од 29.03.до 05.04.2021.године, у периоду
од 22,00 до 06,00 часова, забрањује се свим привредним субјектима продаја алкохолних пића.
12. Од 29.03. до 05.04.2021.године, у периоду
од 22,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.
13. Од 29.03. до 05.04.2021.године забрањују
се организоване рекреативне активности, тренажни
процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста, осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни
процес истих, али без присуства публике, родитеља
или других лица која нису акредитована од стране организатора.
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узети са интернет странице ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Рерпублике Српске“.
17. Субјекти који пружају услуге грађанима
дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном
пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
18. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ «Институт за јавно здравство Републике Српске».
19. 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).
20. 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.

14. Од 29.03. до 05.04.2021.године у аутобусима којима се обавља јавни превоз лица у друмском саобраћају број лица која се превозе не може бити већи
од броја регистрованих мјеста за сједење.

21. Правни субјекти, органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења, као и васпитно-образовне установе требају
организовати рад од куће, за запослене и послове за
које је то могуће организовати.

15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ
«Институт за јавно здравство Републике Српске» за
спречавање појаве и ширења вируса корона на радном
мјесту и мјерама и препорукама у зависности од дјелатности која се обавља.

22. 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“.

16. Упутство за спречавање појаве и ширења
вируса корона на радном мјесту, као и упутства и препоруке за спречавање појаве и ширења вируса корона
за конкретну дјелатност која се обавља, могу се пре-

23. Обавезују се грађани да евентуално уочене
неправилности на спровођењу мјера на спречавању
појаве и ширења вируса корона (COVID-19), одмах
пријаве на бројеве телефона:
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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.
24. 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.
25. 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).
26. 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“.
27. 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 02-81-3-8/21 од
22.03.2021.године и број 02-81-3-9/21 од 25.03.2021.
године.
28. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02/81-3-10/21
Датум: 29.03.2021.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Видић с.р.

11.
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 24.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
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Српској, број 77-1/21 од 02.04.2021. године, Закључка
Републичког штаба за ванредне ситуације о измјени
Закључка о спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)
у Републици Српској, број 78-1/21 од 04.04.2021. 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 на сједници одржаној дана
05.04.2021.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
од 05.04.2021. до 12.04.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30
лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
3) рад фитнес центрима (фитнес клубови,
боди-билдинг клубови и слични објекти) и културно-умјетничким друштвима,
4) организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће, на отвореном и у затвореном простору,
5) рад „welnes“ и спа центрима,
6) рад базенима осим за обављање тренажног
процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација,
7) рад приређивачима игара на срећу као и организација класичне томболе осим приређивачима
интернет игара и осталих лутријских игара на срећу,
8) активности унутар установа културе које
подразумијевају истовремено присуство више лица у
истом простору.
2. У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021.године ограничава се рад угоститељским објектима
за исхрану и пиће укључујући објекте који послују
самостално или у овиру других објеката у којима
се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне
станице и др.) на начин да се у периоду од 06,00 до
22,00 часова дозвољава вршење услуге доставе хране
и пића, шалтерска продаја хране и пића те послуживање хране и пића у вањском дијелу угоститељског
објекта, односно у простору за услуживање на отвореном (љетна башта, тераса, врт) уз услов да је простор отворен са најмање три стране, без обзира да ли
је поменути простор наткривен, уз строго поштовање
упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
3. У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021.године угоститељи који послују у угоститељском објекту
за смјештај, услуге смјештаја могу пружати без временског ограничења, а услуге исхране и пића само
гостима којима пружају услуге смјештаја у периоду
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од 06,00 до 22,00 часова, док гостима који нису корисници услуге смјештаја могу пружати остале услуге у
складу са тачком 2. овог закључка.
3а. Од 08.04.2021.године дозвољава се рад
угоститељским објектима за смјештај исхрану и пиће,
уз строго поштовање упутстава које је прописао ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
3б. Након истека периода из тачке 3а. овог
закључка, рад угоститељских објеката за смјештај,
исхрану и пиће на подручју општине Брод, биће прописан д стране Општинског штаба за ванредне ситуације.
4. Субјекти који врше производњу и продају
хљеба и свјежих пецива, пекарских производа, производа од брашна, колача и свјеже тјестенине могу
обављати дјелатност искључиво продајом својих производа без могућности конзумирања унутар продајног
објекта уз строго придржавање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
5. Од 05.04.2021.године обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама основних школа за
ученике од шестог до деветог разреда, као и за ученике средњих школа на подручју општине Брод, уз обавезу организовања наставе на даљину коришћењем
средстава електронске комуникације.
5а. Од 06.04.2021.године наставиће се одвијање
васпитно-образовног рада у просторијама основних
школа на подручју општине Брод, за ученике од првог
до петог разреда основних школа.
5б. Од 06.04.2021.године наставиће се редовно
организовање проширеног програма (продужени боравак и јутарње чување).
6. У периоду од 05.04.2021. до 12.04.2021.године, школе страних језика и удружења грађана која
пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и
ауто школе дужне су да наставу и активности које захтијевају рад са више људи у групи (предавања, обуке
прве помоћи и сл.) организују на даљину коришћењем
средстава електронске комуникације.
7. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада), да се придржавају заштитне мјере физичког
растојања од два метра како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутстaва
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
за боравак у затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
8. Изузетно од тачке 7. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама
у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
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9. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у
складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на
отвореном простору.
10. Обавезују се тржнице, трговачки центри,
као и остали продајни објекти да одреде једно или
више лица за спровођење епидемиолошких мјера у
заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 7. овог закључка са
посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту
у зависности од површине укупног простора објекта.
11. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
12. Од 05.04.2021. до 12.04.2021.године ограничава се радно вријеме недељом, од 07,00 до 14,00
часова:
1) трговачким центрима и свим другим продајним објектима на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, изузев бензинских пумпних станица у дијелу продаје горива, других нафтних
деривата и плина и здравствених установа-апотека и
2) градској пијаци.
13. Од 05.04.2021. до 12.04.2021.године, у периоду од 22,00 до 06,00 часова, забрањује се свим
привредним субјектима продаја алкохолних пића.
14. Од 05.04.2021. до 12.04.2021.године, у периоду од 22,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
15. Од 05.04.2021. до 12.04.2021.године забрањују се организоване рекреативне активности,
тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста, осим
професионалних спортских активности укључујући и
тренажни процес истих, али без присуства публике,
родитеља или других лица која нису акредитована од
стране организатора.
16. Од 05.04.2021. до 12.04.2021.године у аутобусима којима се обавља превоз лица у друмском саобраћају број лица која се превозе не може бити већи
од броја регистрованих мјеста за сједење.
17. Субјекти који обављају регистровану дје-
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латност 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.
18. 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“.
19. Субјекти који пружају услуге грађанима
дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном
пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
20. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ «Институт за јавно здравство Републике Српске».
21. 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.
22. Правни субјекти, органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења, као и васпитно-образовне установе требају
организовати рад од куће, за запослене и послове за
које је то могуће организовати.
23. Обавезују се грађани да евентуално уочене
неправилности на спровођењу епидемиолошких мјера одмах пријаве на бројеве телефона:
1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913,
3) Тржишни инспектор: Санела Латиновић 066/679-068,
4) Комунални полицајци: Срђан Царић 065/595-245, Никола Ћурко - 065/768-340, Сњежана
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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.
24. 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.
25. 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).
26. 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“.
27. 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 02-81-3-10/21 од
29.03.2021.године.
28. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02/81-3-11/21
Датум: 05.04.2021.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Видић с.р.

12.
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 21.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број 79-1/21 од 06.04.2021. 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 07.04.2021.године, доноси,
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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
од 08.04.2021. до 15.04.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30
лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће, на отвореном и у затвореном простору,
4) рад „welnes“ и спа центрима,
5) рад базенима осим за обављање тренажног
процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација,
6) активности унутар установа културе које
подразумијевају истовремено присуство више лица у
истом простору.
2. У периоду од 08.04.2021. до 15.04.2021.године ограничава се радно вријеме угоститељским
објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који
послују самостално или у оквиру других објеката у
којима се обавља привредна дјелатност (бензинске
пумпне станице и др.) од 06,00 до 22,00 часова, строго
поштујући упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“.
3. Од 08.04.2021.године обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама основних школа за
ученике од шестог до деветог разреда, као и за ученике средњих школа на подручју општине Брод, уз обавезу организовања наставе на даљину коришћењем
средстава електронске комуникације.
4. У периоду од 08.04.2021.године, школе
страних језика и удружења грађана која пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе
дужне су да наставу и активности које захтијевају рад
са више људи у групи (предавања, обуке прве помоћи
и сл.) организују на даљину коришћењем средстава
електронске комуникације.
5. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада), да се придржавају заштитне мјере физичког
растојања од два метра како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутстaва
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
за боравак у затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
6. Изузетно од тачке 5. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама
у развоју,
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3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
7. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у
складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на
отвореном простору.
8. Обавезују се тржнице, трговачки центри,
као и остали продајни објекти да одреде једно или
више лица за спровођење епидемиолошких мјера у
заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 5. овог закључка са
посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту
у зависности од површине укупног простора објекта.
9. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
10. Од 08.04.2021. до 15.04.2021.године ограничава се радно вријеме недељом, од 07,00 до 14,00
часова:
1) трговачким центрима и свим другим продајним објектима на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, изузев бензинских пумпних станица у дијелу продаје горива, других нафтних
деривата и плина и здравствених установа-апотека и
2) градској пијаци.
11. Од 08.04.2021. до 15.04.2021.године, у периоду од 22,00 до 06,00 часова, забрањује се свим
привредним субјектима продаја алкохолних пића.
12. Од 08.04.2021. до 15.04.2021.године, у периоду од 22,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
13. Од 08.04.2021. до 15.04.2021.године забрањују се организоване рекреативне активности,
тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста, осим
професионалних спортских активности укључујући и
тренажни процес истих, али без присуства публике,
родитеља или других лица која нису акредитована од
стране организатора.
14. Од 08.04.2021. до 15.04.2021.године у аутобусима којима се обавља превоз лица у друмском саобраћају број лица која се превозе не може бити већи
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од броја регистрованих мјеста за сједење.
15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ
«Институт за јавно здравство Републике Српске» за
спречавање појаве и ширења вируса корона на радном
мјесту и мјерама и препорукама у зависности од дјелатности која се обавља.
16. Упутство за спречавање појаве и ширења
вируса корона на радном мјесту, као и упутства и препоруке за спречавање појаве и ширења вируса корона
за конкретну дјелатност која се обавља, могу се преузети са интернет странице ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
17. Субјекти који пружају услуге грађанима
дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном
пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
18. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ «Институт за јавно здравство Републике Српске».
19. Органи јединице локалне самоуправе
и остали општински субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити
број лица која истовремено могу да уђу и бораве у
просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у Општинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну
заштиту запосленом и кориснику.
20. Правни субјекти, органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења, као и васпитно-образовне установе требају
организовати рад од куће, за запослене и послове за
које је то могуће организовати.
21. Обавезују се грађани да евентуално уочене
неправилности на спровођењу епидемиолошких мјера одмах пријаве на бројеве телефона:
1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913,
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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.
22. 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.
23. 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).
24. 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“.
25. 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 02/81-3-11/21 од
05.04.2021.године.
26. Овај закључак ступа на снагу 08.04.2021.године и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 02/81-3-12/21
Датум: 07.04.2021.године
		

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Видић с.р.

13.
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 22.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број 80-1/21 од 09.04.2021. 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 12.04.2021.године, доноси,
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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
од 12.04.2021. до 19.04.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30
лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће, на отвореном и у затвореном простору,
4) рад „welnes“ и спа центрима,
5) рад базенима осим за обављање тренажног
процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација,
6) активности унутар установа културе које
подразумијевају истовремено присуство више лица у
истом простору.
2. Oд 12.04.2021. до 19.04.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 22,00
часа:
1) свим врстама угоститељских објеката за
исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. Од 12.04.2021.године наставиће се одвијање
васпитно-образовног рада (настава) у просторијама
основних школа на подручју општине Брод, док ће се
настава у средњој школи наставити организовати на
даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
4. Задужују се васпитно - образовне установе
(школе), да редовно обавјештавају Општински штаб
за ванредне ситуације о епидемиолошкој ситуацију у
школама, те да уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање наставе у школама и преласку на
одвијање наставе на даљину.
5. Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 4. овог закључка може да обухвати школе
са или без подручних одјељења.
6. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада), да се придржавају заштитне мјере физичког
растојања од два метра како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутстaва
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
за боравак у затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
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7. Изузетно од тачке 6. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама
у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
8. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у
складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на
отвореном простору.
9. Обавезују се тржнице, трговачки центри,
као и остали продајни објекти да одреде једно или
више лица за спровођење епидемиолошких мјера у
заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 6. овог закључка са
посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту
у зависности од површине укупног простора објекта.
10. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
11. Од 12.04.2021. до 19.04.2021.године ограничава се радно вријеме недељом од 07,00 до 14,00
часова:
1) трговачким центрима и свим другим продајним објектима на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, изузев бензинских пумпних станица у дијелу продаје горива, других нафтних
деривата и плина и здравствених установа-апотека и
2) градској пијаци.
12. Од 12.04.2021. до 19.04.2021.године, у периоду од 22,00 до 06,00 часова, забрањује се свим
привредним субјектима продаја алкохолних пића.
13. Од 12.04.2021. до 19.04.2021.године, у периоду од 22,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
14. Од 12.04.2021. до 19.04.2021.године дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне
активности спортских организација и спортиста у
групама до 30 лица као и професионалне такмичарске
активности спортских организација и спортиста, без
присуства публике или других лица која нису акредитована од стране организатора.
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15. Од 12.04.2021. до 19.04.2021.године у аутобусима којима се обавља превоз лица у међуградском друмском саобраћају број лица која се превозе
не може бити већи од броја регистрованих мјеста за
сједење, док у аутобусима у којима се обавља превоз
лица у градском и приградском друмском саобраћају
попуњеност аутобуса не може бити већа од 50% од
капацитета аутобуса (мјеста за стајање и мјеста за сједење).
16. 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.
17. 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“.
18. Субјекти који пружају услуге грађанима
дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном
пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
19. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ «Институт за јавно здравство Републике Српске».
20. 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.
21. Правни субјекти, органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења, дужни су организовати рад од куће, за запослене и послове за које је то могуће организовати.
22. Обавезују се грађани да евентуално уочене

Датум: 26.4.2021. год.

неправилности на спровођењу епидемиолошких мјера одмах пријаве на бројеве телефона:
1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913,
3) Тржишни инспектор: Санела Латиновић 066/679-068,
4) Комунални полицајци: Срђан Царић 065/595-245, 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.
23. 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.
24. 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).
25. 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“.
26. Ступањем на снагу овог закључка престаје
да важи Закључак о спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручју општине Брод, број 02/81-312/21 од 07.04.2021.године.
27. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02/81-3-13/21
Датум: 12.04.2021.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Видић с.р.

14.
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 20.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици

Датум: 26.4.2021. год.
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Српској, број 81-1/21 од 16.04.2021. 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 19.04.2021.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
од 19.04.2021. до 26.04.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30
лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће, на отвореном и у затвореном простору,
4) рад „welnes“ и спа центрима,
5) рад базенима осим за обављање тренажног
процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација,
6) активности унутар установа културе које
подразумијевају истовремено присуство више лица у
истом простору.
2. Oд 19.04.2021. до 26.04.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 22,00
часа:
1) свим врстама угоститељских објеката за
исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. Задужују се васпитно - образовне установе
(школе), да редовно обавјештавају Општински штаб
за ванредне ситуације о епидемиолошкој ситуацију у
школама, те да уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање наставе у школама и преласку на
одвијање наставе на даљину.
4. Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 3. овог закључка може да обухвати школе
са или без подручних одјељења.
5. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада), да се придржавају заштитне мјере физичког
растојања од два метра како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутстaва
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
за боравак у затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
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6. Изузетно од тачке 5. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама
у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
7. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у
складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на
отвореном простору.
8. Обавезују се тржнице, трговачки центри,
као и остали продајни објекти да одреде једно или
више лица за спровођење епидемиолошких мјера у
заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 5. овог закључка са
посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту
у зависности од површине укупног простора објекта.
9. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
10. Од 19.04.2021. до 26.04.2021.године ограничава се радно вријеме недељом од 07,00 до 14,00
часова:
1) трговачким центрима и свим другим продајним објектима на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, изузев бензинских пумпних станица у дијелу продаје горива, других нафтних
деривата и плина и здравствених установа-апотека и
2) градској пијаци.
11. Од 19.04.2021. до 26.04.2021.године, у периоду од 22,00 до 06,00 часова, забрањује се свим
привредним субјектима продаја алкохолних пића.
12. Од 19.04.2021. до 26.04.2021.године, у периоду од 22,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
13. Од 19.04.2021. до 26.04.2021.године дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне
активности спортских организација и спортиста у
групама до 30 лица као и професионалне такмичарске
активности спортских организација и спортиста, без
присуства публике или других лица која нису акредитована од стране организатора.
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14. Од 19.04.2021. до 26.04.2021.године у аутобусима којима се обавља превоз лица у међуградском друмском саобраћају број лица која се превозе
не може бити већи од броја регистрованих мјеста за
сједење, док у аутобусима у којима се обавља превоз
лица у градском и приградском друмском саобраћају
попуњеност аутобуса не може бити већа од 50% од
капацитета аутобуса (мјеста за стајање и мјеста за сједење).
15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ
«Институт за јавно здравство Републике Српске» за
спречавање појаве и ширења вируса корона на радном
мјесту и мјерама и препорукама у зависности од дјелатности која се обавља.
16. Упутство за спречавање појаве и ширења
вируса корона на радном мјесту, као и упутства и препоруке за спречавање појаве и ширења вируса корона
за конкретну дјелатност која се обавља, могу се преузети са интернет странице ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Рерпублике Српске“.
17. Субјекти који пружају услуге грађанима
дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном
пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
18. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ «Институт за јавно здравство Републике Српске».
19. Органи јединице локалне самоуправе
и остали општински субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити
број лица која истовремено могу да уђу и бораве у
просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у Општинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну
заштиту запосленом и кориснику.
20. Правни субјекти, органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења, дужни су организовати рад од куће, за запослене и послове за које је то могуће организовати.
21. Обавезују се грађани да евентуално уочене

Датум: 26.4.2021. год.

неправилности на спровођењу епидемиолошких мјера одмах пријаве на бројеве телефона:
1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913,
3) Тржишни инспектор: Санела Латиновић 066/679-068,
4) Комунални полицајци: Срђан Царић 065/595-245, 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.
22. 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.
23. 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).
24. 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“.
25. Ступањем на снагу овог закључка престаје
да важи Закључак о спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручју општине Брод, број 02/81-313/21 од 12.04.2021.године.
26. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02/81-3-14/21
Датум: 19.04.2021.године
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15.
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 21.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести иза-

Датум: 26.4.2021. год.
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зване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број 83-1/21 од 23.04.2021.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 26.04.2021.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
од 26.04.2021. до 10.05.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30
лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће, на отвореном и у затвореном простору,
4) рад „welnes“ и спа центрима,
5) рад базенима осим за обављање тренажног
процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација,
2. Oд 26.04.2021. до 10.05.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 22,00
часа:
1) свим врстама угоститељских објеката за
исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. Од 26.04.2021. до 10.05.2021.године ограничава се радно вријеме недељом од 07,00 до 14,00
часова:
1) трговачким центрима и свим другим продајним објектима на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, изузев бензинских пумпних станица у дијелу продаје горива, других нафтних
деривата и плина и здравствених установа-апотека и
2) градској пијаци.
4. Од 26.04.2021. до 10.05.2021.године, у периоду од 22,00 до 06,00 часова, забрањује се свим
привредним субјектима продаја алкохолних пића.
5. Од 26.04.2021. до 10.05.2021.године, у периоду од 22,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
6. Од 26.04.2021. до 10.05.2021.године дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне
активности спортских организација и спортиста у
групама до 30 лица као и професионалне такмичарске
активности спортских организација и спортиста, без
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присуства публике или других лица која нису акредитована од стране организатора.
7. Од 26.04.2021. до 10.05.2021.године у аутобусима којима се обавља превоз лица у међуградском друмском саобраћају број лица која се превозе
не може бити већи од броја регистрованих мјеста за
сједење, док у аутобусима у којима се обавља превоз
лица у градском и приградском друмском саобраћају
попуњеност аутобуса не може бити већа од 50% од
капацитета аутобуса (мјеста за стајање и мјеста за сједење).
8. Задужују се васпитно - образовне установе
(школе), да редовно обавјештавају Општински штаб
за ванредне ситуације о епидемиолошкој ситуацију у
школама, те да уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање наставе у школама и преласку на
одвијање наставе на даљину.
9. Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 8. овог закључка може да обухвати школе
са или без подручних одјељења.
10. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада), да се придржавају заштитне мјере физичког
растојања од два метра како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутстaва
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
за боравак у затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
11. Изузетно од тачке 10. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама
у развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
12. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у
складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на
отвореном простору.
13. Обавезују се тржнице, трговачки центри,
као и остали продајни објекти да одреде једно или
више лица за спровођење епидемиолошких мјера у
заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 10. овог закључка са
посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту
у зависности од површине укупног простора објекта.
14. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
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4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ
«Институт за јавно здравство Републике Српске» за
спречавање појаве и ширења вируса корона на радном
мјесту и мјерама и препорукама у зависности од дјелатности која се обавља.
16. Упутство за спречавање појаве и ширења
вируса корона на радном мјесту, као и упутства и препоруке за спречавање појаве и ширења вируса корона
за конкретну дјелатност која се обавља, могу се преузети са интернет странице ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Рерпублике Српске“.
17. Субјекти који пружају услуге грађанима
дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ са посебном
пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
18. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ «Институт за јавно здравство Републике Српске».
19. Органи јединице локалне самоуправе
и остали општински субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити
број лица која истовремено могу да уђу и бораве у
просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у Општинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну
заштиту запосленом и кориснику.
20. Правни субјекти, органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења, дужни су организовати рад од куће, за запослене и послове за које је то могуће организовати.
21. Обавезују се грађани да евентуално уочене
неправилности на спровођењу епидемиолошких мјера одмах пријаве на бројеве телефона:
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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.
22. 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.
23. 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).
24. 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“.
25. Ступањем на снагу овог закључка престаје
да важи Закључак о спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручју општине Брод, број 02/81-314/21 од 19.04.2021.године.
26. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 02/81-3-15/21
Датум: 26.04.2021.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
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ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БРОД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Општинска изборна комисија
Број: 01-2-16/21
Датум: 12.04.2021.године
Општинска изборна комисија Брод у складу са
тачком 10.37. и 38. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове Савјета мјесне заједнице
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 122/12

Датум: 26.4.2021. год.
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и 31/13) на сједници одржаној дана 12.04.2021. године
донијела је сљедећу,
ОДЛУКУ
o потврђивању резултата избора за чланове Савјета мјесних заједница
на подручју општине Брод
I
На основу утврђених резултата избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Брод, који су одржани дана 11.04.2021. године,
Општинска изборна комисија Брод потврђује резултате избора како слиједи:
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРОДСКО ПОЉЕ 1
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

1.

ШКВОРЦ
СТЈЕПАН

СДС

170

2.

НЕСТОРОВИЋ
ДРАГАН

СДС

169

3.

ПЕТРИЋ ДЕЈАН

СДС

159

ГЛИГОРЕВИЋ
4.
ГОРАН
				
5. РИЈИЋ ДРАГАН

СДС

156

СДС

155

8.

ТОМИЧЕВИЋ
СЛАВИША

9.
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СНСД

57

ВАСИЛИЋ
ВИТКО

СДС

56

10.

ВУКМАН ДЕЈАН

СП

52

11.

ВУКМАН
ДРАГАНА

СНСД

45

12.

РАДОВАНОВИЋ
ЈОВО

СДС

44

13.

КОСТАДИНОВИЋ
ЗОРАНА

СДС

36

14.

КОВАЧЕВИЋ
МАРИНКО

СНСД

36

15.

КОВАЧЕВИЋ
ДРАГАН

СП

34

16.

МИЛАНКОВИЋ
ВЕСНА

СНСД

33

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАД ЦЕНТАР
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

1.

ТОДОРИЋ
ДУШАНКА

СДС-ПДП

105

2.

РЕЉИЋ
АЛЕКСАНДАР

СДС-ПДП

100

3.

БРОЋИЛО
НЕНАД

СДС-ПДП

100

6.

ЗАРИЋ ПЕТАР

СДС

147

7.

ЂУКИЋ ДАРКО

СДС

141

8.

ЈОВИЧИЋ
ДАЛИБОР

СНСД

39

4.

РУШКИЋ
БОЈАН

СДС-ПДП

100

9.

ГРАБОВАЦ
АЛЕКСАНДАР

СНСД

36

5.

ЈОВАНОВИЋ
ЉУБИЦА

СДС-ПДП

99

10.

ВУКМАН
АЛЕКСАНДРА

СНСД

32

6.

МИТРОВИЋ
БОЈАН

СДС-ПДП

95

11.

ПЕЈИЧИЋ АНЂА

СНСД

29

89

СНСД

28

НЕНАДИЋ
КРИСТИНА

СДС-ПДП

12.

ДУШАНИЋ
МИЛКИЦА

7.
8.

РАЈАК
МИЛОВАН

СНСД

69

9.

ПАТКОВИЋ
АЛЕКСАНДРА

СНСД

64

10.

ЈАЋИМОВИЋ
РАДОСЛАВ

СНСД

63

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРОДСКО ПОЉЕ 2
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

1.

ДУШАНИЋ
ЛУКА

СДС

74

11.

ОБРАДОВИЋ
РАДА

СНСД

57

2.

ГОЈКОВИЋ
МИОДРАГ

СП

72

12.

РАДОВАНОВИЋ
МИЛОШ

СНСД

57

3.

ЉУБОЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР

СДС

62

13.

МАТИЈЕВИЋ
АЗРА

СНСД

54

4.

ПЕЈЧИЋ
СЛОБОДАН

СП

61

5.

ЈАЋИМОВИЋ
ДРАГАН

СДС

61

6.

ПЕТРОВИЋ
ДАРКО

СНСД

59

7.

ПУРИЋ НЕНА

СДС

57

Страна: 52 Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАРАЂОРЂЕВО
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Датум: 26.4.2021. год.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТУЛЕК

Назив
Освојени
предлагача гласови

Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

1.

ЖАРИЋ ЗОРАН

СДС

61

2.

ВУЈИЧИЋ
БОЈАН

СДС

59

3.

МИЛОВАЦ
НЕНАД

СДС

56

4.

ЋЕРИЋ
НИКОЛА

СДС

55

5.

ШАРИЋ ГОРАН

СДС

55

1.

ЋЕРИЋ
НЕБОЈША

СДС-ПДП

2.

ТОДОРОВИЋ
МАЈА

СДС-ПДП

3.

ВАСИЋ
ЏЕНАНА

СДС-ПДП

4.

СРИЈЕМАЦ
ЖЕЉКО

СДС-ПДП

65

5.

СИМИЏИЈА
НАТАША

СДС-ПДП

64

6.

СДС

55

6.

НЕНАДИЋ
НЕВЕН

ИГЊАТИЋ
СИНИША

СДС-ПДП

62

7.

СДС

46

7.

ЧИЧЕКЛИЋ
АНДРЕЈ

СТРИЧЕВИЋ
АНИЦА

СДС-ПДП

61

8.

ШКРГА МИЛЕ

СНСД

23

8.

ГАРАЧИЋ ГОРАН

СНСД

20

9.

СНСД

21

9.

ГОСТИЋ НАДА

СНСД

19

ПАНИЋ
ДАЛИБОРКА

10.

ВУКМАН
ГРАДИМИР

СНСД

19

10.

СТАНКОВИЋ
СИНИША

СНСД

20

11.

СТЕВИЋ ЈАГОДА

СНСД

17

11.

ГРАБОВАЦ
МАРКО

СНСД

16

12.

МИШАН ТОМО

СНСД

13

13.

РУЖОЈЧИЋ
ДАЛИБОРКА

СНСД

12

69
68
68

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РИТ
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

1.

АЛЕКСИЋМУЈЧИН
БОЈАНА

СДС

104

2.

АЛЕКСИЋ
ТАТЈАНА

СДС

100

3.

ДАМЈАНОВИЋ
ИРЕНА

СДС

96

4.

БАЧИЋ СРЕТЕН

СДС

76

5.

ЖАРИЋ САВО

СДС

73

6.

СТЈЕПАНОВИЋ
ЈОВАН

СДС

69

7.

ЛАЗИЋ ЈЕЛИЦА

СНСД

64

8.

ШАРИЋ МИРКО

СДС

64

9.

ЂУКИЋ
ДАНИЈЕЛА

СНСД

63

10.

ПАНТИЋ САВО

СНСД

60

11.

ИВИЋ МИРКО

СНСД

56

12.

ГАЈИЋ ДРАГО

СНСД

53

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАРИЦА
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

1.

ЈОВАНОВИЋ
МИРКО

2.

Назив
Освојени
предлагача гласови
СДС-ПДП

38

ДУБОВ
МИЛУТИН

СНСД

28

3.

ПЛАВШИЋ
МИЛАН

СНСД

16

4.

МАРКОВИЋ
НАДА

СНСД

15

5.

ДУРОЊА СИМО

СНСД

14

6.

СТРИНИЋ
ДРАГО

СДС-ПДП

10

7.

ПЛАВШИЋ
ЈОВАНА

СДС-ПДП

8

8.

СТРИНИЋ
ЈОВАН

СДС-ПДП

6

9.

СТРИНИЋ
СЛАЂАНА

СДС-ПДП

5

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ КЛАКАР
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

1.

ВАСИЋ ЛАЗАР

СДС

79

2.

ЂУКИЋ ГОРАН

СДС

78

3.

БОРОЈЕВИЋ
ГОРАН

СДС

77

4.

ЧЕЧАВАЦ
БОГДАН

СДС

77

5.

КАЛАБИЋ
МИШО

СДС

73

Датум: 26.4.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна: 53 Број: 4

6.

ЈАКОВЉЕВИЋ
ВЕЉКО

СНСД

44

12.

ДИМИТРОВ
ЉУБИЦА

СНСД

39

7.

КАЛАБИЋ
СЛОБОДАН

СНСД

34

13.

ШУКУРМА
ДУШКО

СНСД

39

8.

ВИДИЋ
ВЕЛИНКА

СНСД

30

14.

СРЕМАЦ
БРАНИСЛАВ

СНСД

32

9.

СТЕВИЋ ДРАГАН

СНСД

30

10.

ПРОДАНОВИЋ
НИКОЛИНА

СНСД

29
Ред.
број

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ КЛАКАР
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИНСКА

Назив
Освојени
предлагача гласови
СДС-ПДП

47

СНСД

39

СДС-ПДП

28

СНСД

19

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

1.

ПАЈИЋ СОКА

СДС

65

2.

ШЉИВИЋ
НОВО

СДС

63

3.

ЈЕФТИЋ
МЛАДЕН

СДС

55

4.

ЈОВИЧИЋ
БРАНКО

СДС

54

5.

ВИДИЋ ВЕЉКО

СДС

39

6.

ЂУЈИЋ ЗДРАВКО

СНСД

26

7.

ЧЕЛАР ЛУКА

СНСД

25

СНСД

13

1.

ЈАЊИЋ ПЕРО

2.

МИТРИЋ
МИЛУТИН

3.

ГАВРАНОВИЋ
ВЕЉКО

4.

БАРДАК
ТИХОМИР

5.

БРОЋИЛОВИЋ
ТРИФКО

СНСД

19

8.

6.

ГЛИГОРЕВИЋ
САНДРА

БОРОЈЕВИЋ
ОСТОЈА

СНСД

18

9.

СНСД

12

7.

СТОЈИЋ НЕНАД

СДС-ПДП

18

ДУЈАНИЋ
ПЕТАР

8.

БРОЋИЛО
СИНИША

СДС-ПДП

17

10.

БОРОЈЕВИЋ
РУЖИЦА

СНСД

7

9.

КОКИЋ НЕНАД

СДС-ПДП

17

10.

БАРДАК ЈЕЛА

СНСД

7

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИЈЕШЋЕ
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА ВРЕЛА
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

1.

ЂУКИЋ САВО

СДС

48

2.

ТОМИЋ
СЛОБОДАН

СДС

16

3.

ЂУКИЋ НЕНАД

СДС

12

4.

ШЉУКА
СТАНКО

СДС

4

5.

ПЕТРОВИЋ
ДУШАН

СДС

2

1.

ИВАНОВИЋ
ДЕЈАН

СДС

136

2.

ГРОЗДАНИЋ
СЛОБОДАН

СДС

126

3.

БАРДАК ДАВОР

СДС

121

4.

ШУКУРМА
СЛАВОЈКА

СДС

110

5.

МИЛАНКОВИЋ
САША

СДС

100

6.

ИВАНОВИЋ
МИЛИЈАНА

Ред.
број

СДС

91

1.

ГАРИЋ ДАРКО

СДС-ПДП

87

7.

ЈОСИЋ
МИРОСЛАВ

СДС

77

2.

ДАБОВИЋ
ДЕЈАНА

СДС-ПДП

59

8.

ОСТОЈИЋ
ВЛАДИМИР

СНСД

49

3.

ЈОВИЧИЋ
НАТАША

СНСД

51

9.

ИВАНОВИЋ
РАНКА

СНСД

45

4.

МИЛОШЕВИЋ
ВЕСНА

СДС-ПДП

46

10.

ЧЕЧАВАЦ
СРЕТКО

СНСД

45

5.

ТРИФУНОВИЋ
ЗОРАН

СДС-ПДП

46

11.

РАДОВАНОВИЋ
БИЉАНА

СНСД

40

6.

ЧИКОЈЕВИЋ
ДАНИЈЕЛА

СДС-ПДП

45

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИЈЕКОВАЦ
Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

Страна: 54 Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Датум: 26.4.2021. год.

4.

МИЧИЋ ИЛИЈА

СДС

62

5.

ЖАРИЋ
ЖЕЉКО

СДС

60

7.

ЛУКИЋ
ЉУБИША

СНСД

8.

ЂУХЕРИЋ
ИСМЕТ

СНСД

42

9.

МАКСИМОВИЋ
ИГОР

СДС-ПДП

38

10.

БАЛАТУНОВИЋ
МИЛАДИН

СНСД

36

Ред.
број

Презиме и име
кандидата

11.

БАЛАТУНОВИЋ
ТРИПО

СНСД

34

1.

БИЛИЋ ДАМИР

ХДЗ БиХ

76

12.

ШАРАН
НЕМАЊА

СДС-ПДП

2.

РУБИЛ
НИКОЛА

ХДЗ БиХ

26

13.

НИКОЛИЋ
ДЕЈАНА

СНСД

26

3.

МИТРОВИЋ
МИЛАН

ХДЗ БиХ

25

14.

СТОЈАНОВИЋ
БОРЈАНА

СНСД

25

4.

ДУЈМИЋ
ФРАЊО

ХДЗ БиХ

25

15.

ПЕТРОВИЋ
ГОРАН

СП

24

5.

БАРИШИЋ
ЈОЗО

ХДЗ БиХ

22

16.

КРАСИЋ
НЕБОЈША

СП

19

17.

МАРИЋ ЗОРАН

СП

19

18.

ШУВИРА
НЕМАЊА

СП

16

19.

КУШЉИЋ
МИРЕЛА

СП

13

20.

НЕДИЋ ТИЈАНА

СП

13

45

30

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРК
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

1.

ТОДОРОВИЋ
МИЛЕНА

2.

ТРГИЋ ЗОРАН

3.

Назив
Освојени
предлагача гласови
СНСД

45

СДС

24

МАНДИЋ
ГОРДАНА

СНСД

20

4.

ТРГИЋ ГОРАН

СНСД

17

5.

ТРИФУНОВИЋ
ГОРДАНА

СНСД

14

6.

ШЉИВИЋ
ВЛАДО

СНСД

12

7.

ВИДИЋ САВО

СДС

11

8.

ТРГИЋ МИРЕЛА

СДС

9

9.

ТРГИЋ БОШКО

СДС

9

10.

НЕНАДИЋ
ДАНИЛО

СДС

4

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УНКА
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО СЕЛО
Назив
Освојени
предлагача гласови

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗБОРИШТЕ
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

1.

СТАНКОВИЋ
МЛАДЕН

СДС

52

2.

БАНОВИЋ
ГОРАН

СДС

44

3.

ПАТКОВИЋ
СИМО

СДС

44

4.

ЈОВАНОВИЋ
РАДОСЛАВ

СДС

43

5.

ПАНТИЋ НОВО

СДС

43

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊЕ КОЛИБЕ
Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
предлагача

Освојени
гласови

1.

КОБИЉАР
ВЕРНЕС

Г.Г.
КОЛИБАРЦИ

38

2.

МАТИЊАНИН
НЕДИМ

Г.Г.
КОЛИБАРЦИ

26

3.

БАЈРИЋ АЛДИН

Г.Г.
КОЛИБАРЦИ

23

4.

СПАХИЋ
МУХАРЕМ

Г.Г.
КОЛИБАРЦИ

23

5.

КАРИЋ МИРСАД

Г.Г.
КОЛИБАРЦИ

13

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОРАЋЕ

Назив
Освојени
предлагача гласови

Ред.
број

Презиме и име
кандидата

Назив
предлагача

Освојени
гласови

1.

ВИДИЋ ЗОРАН

СДС

69

1.

ГАРИЋ ЛУКА

Г.Г. КОРАЋЕ

47

2.

МИЧИЋ
ДУШКО

СДС

64

2.

КРИЈАН
ЗОРАН

Г.Г. КОРАЋЕ

46

3.

МИЋИЋ
БРАНКО

СДС

62

3.

МАЈСТОРИЋ
АНТО

Г.Г. КОРАЋЕ

45

Датум: 26.4.2021. год.
4.

ГОЛЕМОВИЋ
НИКОЛА

Г.Г. КОРАЋЕ

45

5.

МАЈСТОРИЋ
ЈАКОВ

Г.Г. КОРАЋЕ

41

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРУСНИЦА ВЕЛИКА
Ред.
број

Страна: 55 Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Презиме и име
кандидата

Назив
Освојени
предлагача гласови

1.

МИЛОЈЕВИЋ
ЈОВАН

СДС

44

2.

ТОДОРОВИЋ
ПЕРО

СДС

42

3.

РАДОВАНОВИЋ
ВЛАДО

СДС

36

4.

БРОЋИЛОВИЋ
СТАНКО

СДС

28

5.

ВИДИЋ
ГОРДАНА

СНСД

26

6.

ТАДИЋ
ЉУБОМИР

СДС

26

7.

РЕКАНОВИЋ
ЈОВО

СНСД

25

8.

ПУРИЋ МИЋО

СНСД

17

9.

ПАНТИЋ
ГОРДАНА

СНСД

14

10.

ПАНТИЋ МИКА

СНСД

14

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Брод“,
огласној плочи општине Брод и на web страници
општине Брод www.opstinabrod.net.
		
		
Предсједник
Општинске изборне комисије
Стана Даниловић с.р.
ОСТАЛО
3.
На основу члана 7. тачка ц) Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу
и обуци чланова изборне комисије основне јединице
у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне
и Херцеговине“, број: 29/18 и 36/19) Комисија за
провођење Јавног огласа за именовање једног члана
Општинске изборне комисије, доноси
ПОСЛОВНИК
о раду Комисије за провођење
Јавног огласа за именовање једног члана
Општинске изборне комисије

Члан 1.
(1) Овим Пословником ближе се уређују
надлежности, начин рада и одлучивања Комисије за
провођење Јавног огласа за именовање једног члана
Општинске изборне комисије (у даљем тексту: Комисија), начин спровођења процедуре избора једног члана Општинске изборне комисије, као и друга питања
од значаја за рад Комисије.
(2) Овај Пословник ће се примјењивати за
спровођење процедуре за избор кандидата за именовање једног члана Општинске изборне комисије, а на
основу расписаног Јавног огласа за именовање једног
члана Општинске изборне комисије, број 01-120-5/21
од 25.02.2021.године.
Члан 2.
Рад Комисије се заснива на начелима независности, непристрасности, јавности и законитости.
Члан 3.
(1) Комисија се састоји од предсједника и
четири члана, од којих су три члана службеници
Oпштинске управе, а два члана одборници Скупштине општине Брод, а који имају искуства у провођењу
избора.
(2) Комисију је именовала Скупштина општине Брод, рјешењем број 01-111-62/21 од 17.02.2021.године.
(3)
Административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће лице које одреди
предјседник Скупштине општине Брод.
Члан 4.
(1) Члан Комисије не може учетвовати у раду
Комисије у случају постојања сукоба интереса.
(2) За утврђивање постојања сукоба интереса члана Комисије користиће се Правилник о јединственим процедурама за попуњавање упражњених
радних мјеста у градској, односно општинској управи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 42/17).
Члан 5.
Састав Комисије објављен је у „Службеном
гласнику општине Брод“ број: 2/21.
Члан 6.
(1) Сједницу Комисије сазива предсједник Комисије на свој или приједлог најмање једног члана
Комисије.
(2) Сједницу сазива усменим, писменим или
електронским путем при чему саопштава, односно
наводи и дневни ред сједнице.
(3) Поред предложених тачака дневног реда од
стране предсједника Комисије и чланови Комисије
могу предлагати тачке дневног реда на самој сједници
Комисије.
(4) Комисија у правилу засједа у просторијама
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послодавца чланова Комисије, а изузетно на неком
другом мјесту уколико за то постоје оправдани разлози.
(5) Комисија засједа и доноси одлуке у пуном
саставу.
Члан 7.
(1) Разматрање и одлучивање на сједници Комисије врши се по тачкама дневног реда.
(2) О свакој тачки дневног реда отвара се расправа и након тога се усвајају одлуке, приједлози и закључци.
(3) О току сједнице Комисије води се записник.
(4) Записник садржи датум, мјесто и вријеме
одржавања сједнице, дневни ред, основне податке о
току сједнице, приједлозима изнесеним на истој, сажето излагање, резултате гласања, те усвојене одлуке,
приједлоге односно закључке.
(5) Записник потписују предсједник и чланови
Комисије.
Члан 8.
(1) Комисија доноси одлуке већином гласова
чланова Комисије.
(2) Гласање је јавно на сједници и сваки члан
Комисије изјашњава се „за“ или „против“.
(3) Члан Комисије може издвојити своје
мишљење, али је дужан исто писмено образложити.
Члан 9.
(1) Поступак за именовање једног члана
Општинске изборне комисије Брод подразумијева
контролу испуњености општих и посебних услова и
усмени интервју, а спроводи се у року од 30 дана од
дана истека рока за пријављивање кандидата.
(2) Комисија ће обавјестити кандидате о неблаговременим, недопуштеним, неразумљивим и
непотпуним пријавама, као и о пријавама кандидата
који не испуњавају опште и посебне услове из јавног
огласа.
Члан 10.
(1) У изборном поступку се врши оцјењивање стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата који учествују у изборном поступку.
(2) У спровођењу поступка за избор, Комисија врши избор кандидата на исти начин за све кандидате који се пријављују за члана Општинске изборне комисије.
Члан 11.
(1) Кандидати који испуњавају опште и посебне услове, о времену и мјесту одржавања усменог
интервјуа обавјештавају се појединачно писменим
путем.
(2) Усмени интервју подразумијева појединачни разговор са кандидатима на основу којег се
утврђује способност кандидата да обавља дужности
члана Општинске изборне комисије, његова укупна

стручност и способност у погледу изборног процеса
и комуникације кандидата.
(3) Комисија прије почетка усменог интервјуа
утврђује идентитет кандидата увидом у личну карту
или пасош кандидата који је приступио на усмени интервју.
(4) Усмени интервју са сваким кандидатом
траје најдуже 30 минута.
(5) Сваки члан Комисије може да учествује
у разговору са кандидатом и може му поставити питање, а укупно кандидату се може поставити максимално пет питања, а минимално три питања.
(6) Једно, од постављених питања кандидату, мора да буде усмјерено на провјеру комуникације
кандидата и стручности за обављање дужности члана
ОИК-е, а најмање два питања морају бити усмјерена
на провјеру познавања изборног процеса.
(7) Комисија води записник о току разговора
за сваког кандидата у који се уписују питања и бодови
додјељени од сваког члана Комисије.
Члан 12.
(1) Након завршеног усменог интервјуа, сваки члан Комисије врши бодовање тако што кандидатима додјељује од један до пет бодова.
(2) Коначан резултат конкуренције представља укупан збир бодова додјељених од сваког члана Комисије.
(3) Да би кандидат био успјешан у поступку
конкуренције, треба да оствари више од
50 % од
могућег броја бодова додијељених од чланова Комисије.
Члан 13.
(1) Након окончаног изборног поступка Комисија подноси писани извјештај надлежном органу,
у којем наводи све релевантне податке за сваку особу
која је поднијела захтјев по јавном огласу.
(2) У наведеном извјештају Комисија врши
класификацију кандидата на оне који испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне који не испуњавају, уз образложење. Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа Комисија обавља интервју,
према претходно утврђеним критеријима, након чега
врши бодовање и сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху (укупном броју бодова),
постигнутом на интервјуу и исту доставља надлежном органу.
(3) Комисија је дужна придржавати се одредаба Изборног закна БиХ уз досљедњу примјену одредаба члана 2.14 став (1) које се односе на мултиетничан сасатав Општинске изборне комисије односно
равноправну заступљеност полова.
(4) У случају да два или више кандидата који
су се пријавили на Јавни оглас остваре идентичан укупан број бодова, а да се примјеном става (3) овог члана не може издвојити само један кандидат, редослијед
ће се одредити по додијељеним бодовима за питања
из познавања изборног процеса, уколико су остварили
по том основу исти број бодова, у обзир ће се узети
оцјена комуникативности.
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Члан 14.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
					
Предсједник Комисије
Дубравка Вуковић с.р.
Број: 01-120-5/21
Датум: 29.03.2021.године
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