ГОД. 30. БРОЈ 10/21
Датум: 26.10.2021.год.
Цијена: 0.80 КМ
АКТИ СА 9. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
249.
На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члан 41. став 1.
тачка 2. члан 89. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“ број 7/17) и члана 111. и 112.
Пословника о раду Скупштине општине Брод – Пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“
број 5/20), Скупштина општине Брод на 9. редовној
сједници одржаној дана 26.10.2021. године, доноси:
ОДЛУКУ
o изради Интегралног програма капиталних инвестиција општине Брод за период 2022.-2024.
година

ца, привредна друштва, невладини сектор, спортска
удружења и друге организације и инвестиције.
Члан 4.
Начин израде ПКИ подразумијева израду истог
у форми нацрта и приједлога докумената.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-137/21
Датум: 26. 10. 2021. године

Члан 1.
Овом одлуком одређују се начин и рокови израде Интегралног програма капиталних инвестиција
општине Брод за период 2022.-2024. година (у даљем
тексту ПКИ).
Члан 2.
Процес израде ПКИ треба да садржи:
- Прикупљање приједлога пројеката за период
2022.-2024. година од шире јавности;
- анализу релевантности пројеката за плански
период 2022.-2024. године;
- израду докумената потребних за прикупљање
пројектних приједлога од стране шире јавности;
- израду докумената за вредновање пристиглих приједлога пројекта;
- оперативни план имплементације ПКИ за период 2022.-2024. година.

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
250.
На основу члана 39. став 2. тачка 13) и члана
82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 41. став 1. тачка 13. и члана 89. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број
7/17), члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине
Општине Брод – пречишћени текст („Службени гласник Општине Брод“, број 5/20), Скупштина Oпштине
Брод, на 9. редовној сједници, одржаној дана 26.10.
2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о прихватању права својине и посједа,
на земљишту у Зборишту,
у виду поклона, од Д.О.О. „Вучјак“ Брод

Члан 3.

I

За припрему и израду ПКИ бит ће задужен
Тим за израду ПКИ, који ће посебном одлуком именовати Начелник општине.
У процес прикупљања пројектних приједлога
за ПКИ, бит ће укључена шира јавност, а посебно:
јавна предузећа и установе, савјети мјесних заједни-

(1) Општина Брод прихвата, од Д.О.О. „Вучјак“
Брод, право својине и посјед земљишта у Зборишту, у
виду поклона.
(2) Предметно земљиште је означено као к.п.
број 646/1, ПОТКУЋНИЦА, OСТ.НЕПЛ.ЗЕМЉ., површине 754 м2, уписана у Посједовни лист број 742,

Страна: 2 Број: 10

Датум: 26.10.2021 год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

к.о. Збориште, на посједника Д.О.О. „Вучјак“ Брод, у
дијелу 1/1, којој одговара земљишнокњижна (грунтовна) парцела број 906/2, СТАРО; Ораница са кућиштем
површине 754 м2 , уписана у ЗК уложак број 104, к.о.
СП Ново Село, са правом својине на Д.О.О. „Вучјак“
Брод, у дијелу 1/1.
II
Земљиште из тачке I ове одлуке преноси се на
Општину Брод, без накнаде, ради рјешавања имовинско-правних односа и легализације зграде, која је изграђена за потребе Мјесне заједнице Збориште, а што
је у јавном интересу.
III
(1) Овлашћује се Начелник општине Брод да,
након прибављеног позитивног мишљења (сагласности) Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште
замјеника у Добоју, у име Општине Брод закључи
Уговор о поклону непокретности из тачке I ове одлуке
којим ће се уредити међусобна права и обавезе.
(2) Све трошкове у вези закључења нотарски
обрађеног уговора и провођења промјена, у јавним
евиденцијама о непокретностима, сноси Општина
Брод.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Брод“.
Број: 01/022-136/21
Датум: 26.10. 2021. године

Александар Крушкоњић с.р.
251.
Ha основу члана 39. став 2. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 22. и члана
23. Закона о комуналним дјелатностима («Службени
гласник Републике Српске», број: 124/11 и 100/17),
члан 41. Став 1, тачка 2 Статута општине Брод
(«Службени гласник општине Брод», број: 7/17) и члана 111. Пословника о раду Скупштине општине Брод
– пречишћени текст - («Службени гласник општине
Брод», број; 5/20), Скупштина општине Брод на 9. редовној сједници одржаној дана 26.10.2021.године , д
о н о с и:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ

IV
На основу закљученог уговора, из тачке III ове
одлуке, у јавној евиденцији о непокретностима извршиће се упис промјене носиоца права својине и посједа, на земљишту из тачке I ове одлуке.

Предсједник
Скупштине општине

I
У Одлуци о комуналној накнади („Службени
гласник општине Брод“, број 2/19), члан 4. став (3),
мијења се и гласи: „Преглед уређености улица, односно инфраструктуре, за насељено мјесто Брод исказан
у сљедећој табели:“
ВРСТА ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ред.
Бр

НАЗИВ УЛИЦЕ

Канализациона
мрежа

Асфалтиране улице

Електрична расвјета

1

26. августа

ДА

ДА

ДА

2

Савска обала

НЕ

ДА

ДА

3

3. марта

ДА

ДА

ДА

4

Жртава усташког терора

НЕ

НЕ

ДА

5

1. маја

ДА

НЕ

ДА

6

9. маја

ДА

ДА

ДА

7

Видовданска

ДА

ДА

ДА

8

Краља Петра I Ослободиоца

Од кућног броја
1-177 има а од
179- 290 нема.

ДА

ДА

9

Хајдук Вељко

НЕ

ДА

ДА

10

Мајке Југовића

ДА

ДА

ДА

11

Стадионска

Од кућног броја
167-185 и од
182-190 нема.

Од кућног броја
2-164 и од 1-157 има,
а кућни бројеви

Датум: 26.10.2021. год.

Страна: 3 Број: 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
158,160 и 162 нема
и од 166-190
и од 159-185 нема.

12

Крајишких бригада

ДА

ДА

ДА

13

Трг Птријарха Павла

ДА

ДА

ДА

14

ДА

ДА

ДА

15

Др Јована Рашковића
Скеле

ДА

ДА

ДА

16

Светог Саве

ДА

ДА

ДА

17

Стевана Немање

ДА

ДА

ДА

18

Војводе Живојина Мишића

ДА

ДА

ДА

19

Петра Петровића Његоша

ДА

ДА

ДА

20

Николе Тесле

ДА

ДА

ДА

21

Београдска

ДА

ДА

ДА

22

Стеванa Синђелића

ДА

ДА

ДА

23

Вучијачка

ДА

ДА

ДА

24

20. април

НЕ

НЕ

ДА

25

Хајдук Станка

ДА

ДА

ДА

26

Михајла Пупина

ДА

ДА

ДА

27

Радојке Лакић

ДА

ДА

ДА

28

Бранка Радичевића

ДА

ДА

ДА

30

Петра Кочића

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

Од кућног броја
2-28 и од 1-115 има, а
од 30-34 и од 115-147
нема, а од 34-88 и од
149-211 има.

Од кућног броја
2-28 и од 1-77 има,
од 79-89 има
и од 135-143 има.

1.крак од кућног
броја 25-31 нема,
2.крак од кућног
броја 34-70 нема,
3.крак од кућног
броја 72-82 нема
Бројеви кућа од
92-108 немају.
Остали дио
улице има.

ДА

Од кућног броја
2-14 и од 1-33 нема,
од 16-28
и од 35- 85 има.

ДА

Од кућног броја
2-14 и од 1-33 нема,
од 16-28 и
од 35- 85 има.

31

32

Змај Јове Јовановића

Бродског батаљона

1.крак од кућног
броја 25-31 нема,
2.крак од кућног
броја 34-70 нема,
3.крак од кућног
броја 72-82 нема.
Остали дио улице
има.

33

Војводе Степе Степановића

34

Цара Лазара

ДА

ДА

ДА

35

Доситеја Обрадовића

ДА

НЕ

ДА

36

Југ Богдана

НЕ

НЕ

Од кућног броја
2-14 и од 1-9 има,
од 16-30 и од
11- 23 нема.

37

Проте Матије Ненадовића

ДА

ДА

ДА

38

Петра Мрковића

ДА

НЕ

ДА

39

Мајке Јевросиме

НЕ

НЕ

ДА

40

Војводе Радомира Путика

ДА

ДА

ДА

Страна: 4 Број: 10

Датум: 26.10.2021 год.
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41

Марије Бурсаћ

НЕ

НЕ

Има од кућног броја
7-14

42

Светог Ћирила и Методија

ДА

ДА

ДА

43

Ђенерала Драже

ДА

ДА

ДА

44

Десанке Максимовић

НЕ

НЕ

НЕ

45

Јована Дучића

ДА

ДА

До кућног бр 2 има

46

Рафинеријско насеље

НЕ

ДА

ДА

47

Стевана Сремца

ДА

Нема од кућног
броја 34

ДА

48

Лазе Лазаревића

ДА

ДА

ДА

49

Карађорђа Петровића

НЕ

НЕ

ДА

50

Владимира Роловића

ДА

ДА

ДА

51

Љутице Богдана

ДА

ДА

ДА

52

Милана Ракића

НЕ

НЕ

ДА

54

Војислава Илића

ДА

ДА

ДА

56

Саве Ковачевића

ДА

ДА

ДА

57

Вука Караџића

ДА

ДА

ДА

58

Солунских добровољаца

ДА

ДА

ДА
ДА

59

Бранка Ковачевића

ДА

Од броја куће
13-16 нема.
Остали дио
улице има.

60

Трг 7. октобра

ДА

ДА

ДА

61

Ђуре Јакшића

ДА

ДА

ДА

62

Иве Андрића

ДА

ДА

ДА

63

Петра Прерадовића

ДА

ДА

ДА

64

Укринска

ДА

ДА

ДА

65

Каменичка

ДА

ДА

ДА

66

Војводе Момчила Ђујића

ДА

ДА

ДА

67

Равногорска

ДА

ДА

ДА

68

Озренска

ДА

ДА

ДА

69

Илије Гарашанина

НЕ

НЕ

ДА

70

Семберијска

ДА

ДА

ДА

71

Косовска

ДА

ДА

ДА

72

Острве

НЕ

До кућног броја
38 има

ДА

73

Полојска

НЕ

Нема од кућног броја
27-80

ДА

74

Пилота Бранка Пјанића

НЕ

НЕ

ДА

75

Посавска

НЕ

ДА

ДА

76

I Српског батаљона

НЕ

НЕ

ДА

77

Српских Јунака

НЕ

ДА

ДА

78

Шеталиште Душка
Трифуновића

ДА

ДА

ДА

79

Саве Ковачевића Огранак I

ДА

ДА

ДА

80

Саве Ковачевића Огранак II

НЕ

НЕ

НЕ

81

Саве Ковачевића Огранак III

ДА

ДА

ДА

Датум: 26.10.2021. год.

Страна: 5 Број: 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

82

Саве Ковачевића Огранак IV

ДА

ДА

ДА

83

Саве Ковачевића Огранак V

ДА

ДА

НЕ

84

Саве Ковачевића Огранак VI

ДА

ДА

ДА

85

Борачка

ДА

ДА

Од кућног броја
10-16 има

86

Сергеја Јесељина

ДА

ДА

ДА

87

Стевана Мокрањца

ДА

ДА

НЕ

88

Воје Горановића

ДА

ДА

НЕ

89

15. Септембар

ДА

ДА

НЕ

Од редног броја куће Од редног броја куће
15-38 нема.
15-38 нема.
Остали дио
Остали дио
улице има.
улице има.

90

Исидоре Секулић

91

Ђачка

ДА

ДА

ДА

92

Српских бораца

ДА

ДА

ДА

93

12 беба

ДА

ДА

ДА

94

Слађане Кобас-13. звјездице

ДА

ДА

ДА

95

Милана Тепића

ДА

ДА

ДА

96

Бранка Ћопића

ДА

ДА

ДА

97

Светозара Ћоровића

ДА

ДА

ДА

98

Меше Селимовића

ДА

ДА

ДА

99

Свилајска

ДА

ДА

ДА

100

Коридор живота 92.

НЕ

НЕ

ДА

II
Члан 13. став (3), тачка (5) допуњује се и гласи:
„Лица из става (3) овог члана, од тачке 3. до тачке 6.
овог члана, дужна су да, поднесу захтјев Одјељењу, за
ослобађање плаћања комуналне накнаде, за стамбени
и помоћни простор.
Рок за подношење захтјева за ослобађање је до
краја текуће године и односи се само на текућу годину.“
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01/022-135/21
Датум: 26.10. 2021. годинe

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
252.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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

ДА

текст – („Службени гласник општине Брод“, број 5/20)
Скупштина општине Брод на 9. редовној сједници
одржаној дана 26.10.2021. године доноси
ОДЛУКУ
о преносу средстава са посебног домаћег и
девизног рачуна за помоћ
социјално угроженој породици Кокић
у циљу куповине некретнине
ради стамбеног збрињавања породице Кокић
I
Овом Одлуком одобрава се Начелнику општине Брод да изврши пренос средстава, на текући рачун Драги (Станоје) Черјеку, ЈМБГ – 2404961124981,
пребивалиште Горњи Свилај 101, Оџак - продавцу,
прикупљеним за помоћ социјално угроженој породици Кокић, а која се налазе на посебном домаћем и
девизном рачуну отвореном на основу Одлуке о отварању посебног домаћег и девизног рачуна за помоћ
социјално угроженој породици Кокић („Службени
гласник општине Брод“, број 4/21) у циљу куповине
некретнине ради стамбеног збрињавања породице Кокић.
II
Некретнина из тачке I ове Одлуке налази се
на парцелама означеним као к.п. 1709/1 , стамбена

Страна: 6 Број: 10
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зграда површине 78 м2, к.п. 1709/2 остале помоћне
зграде површине 35 м2, к.п. 1709/3 остале помоћне
зграде површине 34 м2 и к.п. 1709 двориште површине 190 м2, све парцеле уписане у Лист непокретности
број 3366/1, КО Брод, власника Черјек (Станоја) Драго 1/1.
III
Укупна вриједност некретнине из тачке I ове
Одлуке изноеи 55.000,00 КМ, а пренос средстава извршиће се на сљедећи начин:
- Средства у износу од 20% од купопродајне
вриједности куће односно 11.000,00 КМ уплатиће се
по основу предуговора о купорподаји продавцу Драги
Черјеку на текући рачун отоврен код Рајфајзен банке
број: 1613000102614318,
- Средства у износу од 80 % од купопродајне
вриједности куће односно 44.000,00 КМ уплатиће се
по основу коначног купопродајног уговора продавцу
Драги Черјеку на текући рачун отоврен код Рајфајзен
банке број: 1613000102614318.
IV
Обавезује се Oдјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију Општине
Брод да проведе поступак закључења нотарски обрађеног уговора и преноса власништва куће на десеторо дјеце социјално угрожене породице Кокић.
V
Обавезује се Одјељење за финансије Општине Брод да изврши исплату трошкова за нотарски обрађен купопродајни предуговор и коначни уговор, као
и трошкове уписа некретнине у Републичкој управи
за геодетске и имовинско правне послове, ПЈ Брод, те
да након извршене трансакције средстава по коначном купопродајном уговору угаси посебан девизни и
домаћи рачун отворен за помоћ социјално угрожене
породице Кокић.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 01/022-134/21
Датум: 26.10.2021. године

на 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине
Брод – пречишћени текст (Службени гласник општине Брод, број: 05/20), Скупштина општине Брод на 9.
редовној сједници одржаној дана 26.10.2021. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о преносу права власништва над теретним
моторним возилом – аутоподизач контејнера
марке „IVECO Daily“ набављеним по Уговору о
додјели средстава у склопу Финансијског
механизма за финансирање пројеката
интегрисаног и одрживог локалног развоја
у Републици Српској 2020/2021,
са општине Брод на ЈКП „Комвод“ а.д. Брод
Члан 1
Преноси се право власништва над теретним
моторним возилом – аутоподизач контејнера марке „Iveco Daily“, тип: IS70CI2BA, модел: 70С18,
број шасије: ZCFC670D905407205, број мотора:
F1CFK4114088508, боја: наранџаста РАЛ 2011, запремина мотора: 2998 цм3 , снага мотора: 132 kW,
година производње: 2021., број сједишта: 3, број осовина: 2, међуосовинско растојање: 3.750 мм, највећа
дозвољена маса 7.200 кг, набављеним по Уговору о
додјели средстава у склопу Финансијског механизма
за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог
локалног развоја у Републици Српској 2020/201, са
општине Брод на ЈКП „Комвод“ а.д. Брод у вриједности 153.270,00 КМ.
Члан 2
Право власништва над теретним моторним возилом из члана 1 ове Одлуке, преноси се без накнаде.
Члан 3
Књижње из члана 1. ове Одлуке извршиће се из
књиговодства Одјељења за финансије Општине Брод
у књиговодство ЈКП „Комвод“ а.д. Брод.
Члан 4
За спровођење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.
Члан 5

Предсједник
Скупштине општине Брод

Александар Крушкоњић с.р.
253.
На основу члана 39. став 2, тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број: 97/16, 36/19 и 61/21), сагласно одредбама члана 41. став 1. тачка 13. Статута општине Брод
(Службени гласник општине Брод, број: 07/17) и чла-

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику Општине
Брод.
Број: 01/022-133/21
Датум: 26.10.2021. године

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

Датум: 26.10.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

254.
На основу члана 53. Закона о средњем образовању и васптању Републике Српске („Службени гласник РС, број: 41/18 и 92/20), 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 9. редовној сједници, одржаној дана 26.10.
2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о усвојеном
Годишњем програму рада
СШЦ „Никола Тесла“ Брод
1.Прихвата се Информација о усвојеном Годишњем програму рада СШЦ „Никола Тесла“ Брод
2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Годишњи програм рада за школску 2021/22. годину.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику”
општине Брод
Број: 01/022-139/21		
Предсједник
Датум: 26.10. 2021. године Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.
255.

Страна: 7 Број: 10

256.
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 9. редовној сједници, одржаној дана 26. 10.
2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о усвојеном
Годишњем програму рада
ОШ „Свети Сава“ Брод
1.Прихвата се Информација о усвојеном Годишњем програму рада ОШ „Свети Сава“ Брод
2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Годишњи програм рада за школску 2021/22. годину.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику”
општине Брод
Број: 01/022-140/21
Предсједник
Датум: 26.10. 2021. године Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.
257.

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 9. редовној сједници, одржаној дана 26.10.
2021. године доноси:

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 9. редовној сједници, одржаној дана 26.10.
2021. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о кориштењу, управљању
и одржавању објеката СРЦ Градски базени
за купалишну сезону 2021. године

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о усвојеном Годишњем програму рада ОШ „Лијешће“

1.Усваја се Извјештај о кориштењу, управљању
и одржавању објеката СРЦ Градски базени за купалишну сезону 2021. године.
2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1. овог Закључка.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01/022-138/21		
Предсједник
Датум: 26.10. 2021.године
Скупштине општине
Александар Крушкоњић с.р.

1.Прихвата се Информација о усвојеном Годишњем програму рада ОШ „Лијешће“.
2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Годишњи програм рада за школску 2021/22. годину.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику”
општине Брод.
Број: 01/022-141/21
Предсједник
Датум: 26. 10.2021. године Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.

Страна: 8 Број: 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

258.

Датум: 26.10.2021 год.

260.

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 9. редовној сједници, одржаној дана
26.10.2021. године доноси:

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 9. редовној сједници, одржаној дана 26.10.
2021. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у области
НВО на подручју општине Брод

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Анализе о равноправности полова
на локалном нивоу

1.Прихвата се Информација о стању у области
НВО на подручју општине Брод.

1.Прихвата се Анализа о равноправности полова на локалном нивоу.

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

2.Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Анализа 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, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Брод“.

Број: 01/022 - 142/21
Датум: 26.10.2021. године

Број: 01/022-144/21		
Предсједник
Датум: 26. 10. 2021. године Скупштине општине
							
Александар Крушкоњић с.р.

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.
259.
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 9. редовној сједници, одржаној дана 26.10.
2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању
популационе политике на подручју општине Брод
и приједлог за побољшање наталитета
1.Прихвата се Информација о стању популационе политике на подручју општине Брод и приједлог
за побољшање наталитета.
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:01/022-143/21
Датум:26.10. 2021. године
			

Предсједник
Скупштине општине

Александар Крушкоњић с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
25.
На основу члана 59. став 1. тачка 18. и 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/19 и 36/19), члана 65. Статута
општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 7/17), а у вези члана 20. став 1. тачка 11. и члана
25. тачка 3. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),
Начелник општине доноси,
ЗАКЉУЧАК
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА
ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА
ОПШТИНЕ БРОД ЗА ШКОЛСКУ
2021/2022, ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Закључком утврђује се начин суфинансирања трошкова превоза ученика основних школа са
подручја општине Брод за школску 2021/2022. годину
(I полугодиште).
Превозом ученика основних школа, у смислу
овог Закључка, сматра се путнички јавни линијски
превоз на регистрованим линијама превозника, који
се обавља од мјеста пребивалишта до мјеста школовања, ученика са подручја општине Брод.

Датум: 26.10.2021. год.
Члан 2.

26.

Општина Брод суфинансираће трошкове превоза ученика из члана 1. Ове Одлуке, за школску
2021/2022. годину (I полугодиште) за период септембар 2021. године – децембар 2021. године, како слиједи:
- у износу од 30,00 КМ са ПДВ-ом по ученику;
- у паушалном износу максимално до 6.191,00
КМ са ПДВ-ом, сваки други мјесец, по основу превоза ученика у другу смјену (ротација смјена) у О.Ш.
„Свети Сава“ Брод, зависно од броја ученика, удаљености, односно релације на којима се обавља превоз.
- у паушалном износу максимално до 4.329,00
КМ са ПДВ-ом, сваки други мјесец, по основу превоза ученика у другу смјену (ротација смјена) у О.Ш.
„Лијешће“ Лијешће, зависно од броја ученика, удаљености, односно релације на којима се обавља превоз.
Члан 3.
Превозник/превозници који ће обављати превоз ученика у смислу претходног члана су превозници
који имају регистроване редове вожње на аутобуским
линијама на градском и приградском подручју општине Брод.
Члан 4.
На основу овог Закључка, основне школе ће утврдити попис, односно тачан број ученика за које се
врши суфинансирање превоза ученика, те на основу
тих података, достављати мјесечни захтјев Одјељењу
за финансије за уплату грант средстава. Захтјев
општини за грант средства, основне школе су дужне
доставити првог радног дана у мјесецу за претходни
мјесец.
Општина ће грант средства уплаћивати на рачун посебних намјена – донације на број рачуна:
- ОШ „Свети Сава“, број рачуна: 555-1000043652005, буџетска организација 08140104,
- ОШ „Лијешће“, број рачуна 555-1000043652005, буџетска организација 08140205.
Члан 5.
Средства за реализацију овог Закључка обезбјеђена су у Буџету општине Брод.
Члан 6.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен на огласној табли општине Брод.

Број: 02-345-48/21
Датум: 27.09.2021. године

Страна: 9 Број: 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

На основу члана 59. став 1. тачка 12) и 82. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана
19. став 1. тачка 2) и став 3. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07, 109/12 и 44/16) и чланa 65. став 1. тачка 12)
Статута општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број 7/17), Начелник општине Брод, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут
Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Брод
I
Даје се сагласност на Статут Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Брод, број 1990-9/21 од
17.09.2021.године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Брод“.
Број: 02/12-8/21
Датум: 06.10.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

		

Зоран Видић с.р.

27.
На основу члана 16. Одлуке о стипендирању
студената („Службени гласник општине Брод“. Број
14/14) Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о висини стипендије за школску 2021/2022 годину
Члан 1.
Основна стипендија за школску 2021/2022 годину износи 650,00 КМ.
Члан 2.
Основна стипендија увећава се за 20% студентима борачких категорија који су обухваћени чланом
6. став 1. тачка 1. Одлуке о стипендирању студената
(„Службени гласник општине Брод“, број 14/14), студентима из социјално угрожених породица, и студентима који су положили све испите из претходних година студија, и имају просјек оцјена 8,50 и више.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Члан 4.

Зоран Видић с.р.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Брод.

Страна: 10 Број: 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број: 02-67-5/21
Датум: 08.10.2021. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Видић с.р.
АКТИ СА ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
27.
На основу члана 45.тачка б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник Републике Српске», број 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од заразних
болести (,,Службени гласник Републике Српске», број
90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), тачке 19.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број 99-1/21 од 28.09.2021.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 28.09.2021.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 28.09.2021. до 12.10.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120
лица,
2) сва приватна окупљања која се не одржавају
на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.
2. Oд 28.09.2021. до 12.10.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 24,00
часа:
1) свим врстама угоститељских објеката за
исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. Изузетно од тачке 2. подтачка 1) овог закључка од 28.09.2021. до 12.10.2021.године, у периоду од
06,00 до 02,00 часа наредног дана, дозвољава се рад
ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“.
4. Од 28.09.2021. до 12.10.2021.године ограничава се радно вријеме недjељом од 07,00 до 14,00
часова:

Датум: 26.10.2021 год.

1) трговачким центрима и свим другим продајним објектима на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, изузев бензинских пумпних станица и здравствених установа-апотека и
2) градској пијаци.
5. Од 28.09.2021. до 12.10.2021.године, у периоду од 24,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
6. Од 28.09.2021.године у периоду од 06,00 до
03,00 часa наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 1) овог закључка, дозвољавају се:
1) такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“,
2) организација културних и традиционалних
манифестација и фестивала на отвореном уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
7. Дозвољене активности из овог закључка
спроводе се уз пуну одговорност организатора за
строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
8. Задужују се васпитно - образовне установе
(школе), да редовно обавјештавају Општински штаб
за ванредне ситуације и Министарство просвјете и
културе 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.

Датум: 26.10.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна: 11 Број: 10

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.

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. 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.

20. Обавезују се грађани да евентуално уочене
неправилности на спровођењу епидемиолошких мјера одмах пријаве на бројеве телефона:
1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и 053/612-015,
2) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту: Гордана Нишић - 065/702-913,
3) Тржишни инспектор: Санела Латиновић 066/679-068,
4) Комунални полицајци: Срђан Царић 065/595-245, Зоран Предојевић - 065/020-216, Небојша Ћерић - 065/476-777, Сњежана Црепуља - 065/886365 и Нада Савић - 065/824-272,
5) ЈЗУ Дом здравља Брод: 053/612-180, 053/610294, 065/004-137 и Хитна помоћ 124.

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,

21. Надзор над спровођењем овог закључка вршиће Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Општинске управе Општине Брод,
у сарадњи са Републичком управом за инспекцијске
послове и Министарством унутрашњих послова.
22. Непоштовање мјера забране и ограничења и
других превентивних мјера из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру
(„Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и
58/19) и Законом о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике Српске“, број
90/17, 42/20 и 98/20).
23. Овај закључак се сматра достављеним
субјектима који обављају регистровану дјелатност на
подручју општине Брод, објавом на службеној интернет страници и огласној табли Општине Брод.
24. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине 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 02/81-325/21 од 14.09.2021.године.
Број: 02/81-3-26/21
Датум: 28.09.2021.године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Видић с.р.

28.
На основу члана 45.тачка б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (,,Служ-

Страна: 12 Број: 10
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бени гласник Републике Српске», број 121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од заразних
болести (,,Службени гласник Републике Српске», број
90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), тачке 19.
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, број 100-1/21 од 11.10.2021.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 12.10.2021.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 12.10.2021. до 01.11.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120
лица,
2) сва приватна окупљања која се не одржавају
на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.
2. Oд 12.10.2021. до 01.11.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 24,00
часа:
1) свим врстама угоститељских објеката за
исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. Изузетно од тачке 2. подтачка 1) овог закључка од 12.10.2021. до 01.11.2021.године, у периоду од
06,00 до 02,00 часа наредног дана, дозвољава се рад
ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“.
4. Од 12.10.2021. до 01.11.2021.године ограничава се радно вријеме недjељом 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 и здравствених установа-апотека и
2) градској пијаци.
5. Од 12.10.2021. до 01.11.2021.године, у периоду од 24,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
6. Од 12.10.2021.године у периоду од 06,00 до
03,00 часa наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 1) овог закључка, дозвољавају се:

Датум: 26.10.2021 год.

1) такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“,
2) организација културних и традиционалних
манифестација и фестивала на отвореном уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
7. Дозвољене активности из овог закључка
спроводе се уз пуну одговорност организатора за
строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
8. Задужују се васпитно - образовне установе
(школе), да редовно обавјештавају Општински штаб
за ванредне ситуације и Министарство просвјете и
културе 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,
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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.
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. 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,
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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, Зоран Предојевић - 065/020-216, Небојша Ћерић - 065/476-777, Сњежана Црепуља - 065/886365 и Нада Савић - 065/824-272,
5) ЈЗУ Дом здравља Брод: 053/612-180, 053/610294, 065/004-137 и Хитна помоћ 124.
21. Надзор над спровођењем овог закључка вршиће Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Општинске управе Општине Брод,
у сарадњи са Републичком управом за инспекцијске
послове и Министарством унутрашњих послова.
22. Непоштовање мјера забране и ограничења и
других превентивних мјера из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру
(„Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и
58/19) и Законом о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике Српске“, број
90/17, 42/20 и 98/20).
23. Овај закључак се сматра достављеним
субјектима који обављају регистровану дјелатност на
подручју општине Брод, објавом на службеној интернет страници и огласној табли Општине Брод.
24. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине 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 02/81-326/21 од 28.09.2021.године.
Број: 02/81-3-27/21
Датум: 12.10.2021.године
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