Службени гласник
ОПШТИНЕ БРОД
ИЗДАВАЧ:

ГОД. 22. БРОЈ 3/17

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Датум: 28. 02. 2017. год.

БРОД

Цијена: 1,60 КМ

19.
Ha основу члана 536. став 1. и члана 58.
Изборног закона Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", број 34/02, 35/03,
24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), члана 39. став 2. тачка
2. и члана 116. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број
97/16), тачке 3. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове Савјета мјесне заједнице
("Службени гласник Републике Српске", број
122/12 и 31/13), члана 36. став 1. тачка 2. и члана
107. став 2. Статута општине Брод ("Службени
гласник општине Брод", број 5/14), члана 15. став
2. Одлуке о образовању мјесних заједница на подручју општине Брод ("Службени гласник општине
Босански Брод", број 12/05, 10/09 и "Службени
гласник општине Брод", број 2/13, 11/13 и 12/14) и
члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број
6/14), Скупштина општине Брод, на 4. редовној
сједници, одржаној дана 27.02. 2017.године, доноси.
ОДЛУКУ
о расписивању избора за избор чланова
Савјета мјесних заједница
на подручју општине Брод
I
Расписују се избори, за избор чланова Савјета
мјесних заједница на подручју општине Брод.
II
Избори за избор чланова Савјета мјесних
заједница одржаће се дана 23.04. 2017. године (недјеља) у времену од 09,00 до 16,00 часова, у свим
мјесним заједницама на подручју општине Брод.
III
Изборе ће спровести Општинска изборна комисија, у складу са Изборним законом Републике

Српске ("Службени гласник Републике Српске",
број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12),
Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), Законом о
равноправности полова у Босни и Херцеговини
("Службени гласник БиХ", број 32/10 – пречишћени текст), Упутством о организовању и спровођењу избора за чланове Савјета мјесне заједнице
("Службени гласник Републике Српске", број
122/12 и 31/13), Статутом општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број 5/14) и Одлуком о образовању мјесних заједница на подручју
општине Брод ("Службени гласник општине Босански Брод", број 12/05, 10/09 и "Службени
гласник општине Брод", број 2/13, 11/13 и 12/14).
IV
Чланови Савјета мјесних заједница, бирају се
на зборовима грађана тајним гласањем. Потребан
број присутних грађана на збору грађана за избор
чланова Савјета, као и број чланова Савјета,
утврђен je Статутом општине Брод и Одлуком
Скупштине општине Брод, о образовању мјесних
заједница на подручју општине Брод.
V
Након проведених избора у свим мјесним
заједницама, Општинска изборна комисија, обавезна je Скупштини општине Брод, доставити Извјештај о резултатима проведених избора за
чланове Савјета мјесних заједница на подручју
општине Брод.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Брод".
Број: 01-022-25/17
Датум: 27.02. 2017. године

Страна 2 Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
20.
Ha основу члана 39. и 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), члана 9. став 3. и 4. и
члан 17. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 96/05 и 98/13), члана 36.
Статута општине Брод ("Службени гласник
општине Брод", број 5/14) и члан 114. и 115.
Пословника о раду Скупштине општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 6/14),
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
27.02.2017. године донијела je
ОДЛУКА
о измјени u допуни Одлуке о статусу, платама
и другим правима функционера општине Брод
Члан 1.
У Одлуци о статусу, платама и другим правима функционера општине Брод ("Службени
гласник општине Брод", број 9/14) члан 18. став 1.
мијења се и гласи: "Предсједник Скупштине
општине своју дужност обавља волонтерски и има
право на накнаду сразмјерно времену проведеном
у обављању функције предсједника Скупштине
општине. Висина накнаде предсједника скупштине општине који своју функцију обавља волонтерски одређује се у проценту од 50% од нето
плате коју би имао предсједник Скупштине општине да своју функцију обавља са статусом
запосленог лица".
Члан 2.

Датум: 28.02.2017. год.

Број: 01-022-20/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
21.

Ha основу члана 39. став 2 алинеја 13. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16), сагласно одредбама
члана 36. Статута општине Брод ("Службени
гласник општине Брод", број 5/14) и члана 114.
Пословника о раду Скупштине општине Брод
("Службени гласник општине Брод" број 6/14), и
члана 51. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама у Општини Брод ("Службени гласник Општине Брод" број 10/11) Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.02.2017. године доноси:
ОДЛУКУ
о коначном отпису потраживања Општине
Брод од КП "Комуналац" ад Брод
Члан 1.
Скупштина Општине Брод на приједлог Надзорног одбора КП "Комуналац" а.д. Брод прихвата
отпис потраживања Општине Брод од КП "Комуналац" а.д. Брод у укупном износу од 189.288,77
KM, за испоручени мазут Оптима групе КП Комуналцу, a плаћен од стране општине Брод за грејну сезону фебруар - октобар 2014. године.
Члан 2.
Отпис потраживања пo овој Одлуци ће се извршити ступањем на снагу ове Одлуке.
Члан 3.

У члану 18. иза става 1. додаје се став 2. који
гласи:
"Уколико се накнада исплаћује на основу
предходног става, предсједник скупштине општине нема право на одборничку накнаду.".

За реализацију ове Одлуке задужују се надлежне службе Општине Брод и КП "Комуналац" а.д.
Брод.

Члан 3.

Члан 4.

У члану 18. досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Брод "

Ова одлука ступа на снагу даном доношења a
објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Брод".
Број: 01-022-18/17
Датум: 27.02.2017. године

Датум: 28.02. 2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
22.
Ha основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 97/16), члана 36. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 5/14),
члана 114. и 115. Пословника о раду Скупштине
општине Брод ("Службени гласник општине
Брод" број 6/14), Скупштина општине Брод, на 4
редовној сједници, одржаној дана 27.02. 2017.
године доноси
ОДЛУКУ
о именовању чланова Привредног савјета
Члан 1.
Овом одлуком именују се чланови Привредног савјета општине Брод.
Члан 2.
За чланове Привредног савјета општине Брод
именују се:
1. Градимир Вукман, руководилац радне јединице "Електро-Добој" Брод, дипл. инж. електротенике;
2. Славко Себастијановић, др. техничких
наука, професор;
3. Зијад Хавић, др. електротехничких наука,
БХ Телеком;
4. Остоја Сремац, дипл. економиста;
5. Миливоје Ђурђевић, директор и власник
"Рим-шпед" доо Брод, дипл. инж. саобраћаја;
6. Дејан Симиџија, комерцијално-технички
послови "С.Ц.А.И Адаптер" доо Брод, дипл. економиста;
7. Светозар Миличић, директор и власник
"Брод-промет" доо Брод;
8. Драган Бардак, директор и власник с.з.р.,
"Д&Д" Брод, дипл. инг. технологије;
9. Милан Дуроња, директор и власник "Сара"
доо Брод;
10. Стево Себастијановић, директор и власник "МДС Аутоматика" Брод;
11. Драган Вудраг, директор и власник
"Вудраг" доо Брод;
12. Иво Дујмић, дипл. инж. машинства;
13. Ирфан Омербашић, власник "Тиос димњаци" доо Брод;

ђач;

Број 3 Страна 3

14. Бранко Џабић, пољопривредни произво-

15. Лука Шљивић, Предсједник удружења
пчелара "Вучијак" Брод;
16. Драган Јандрић, самостални предузетник;
17. Саво Даниловић, дипл. инж. машинства,
Рафинерија нафте Брод АД.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном гласнику општине
Брод".
Члан 4.
Доношењем ове одлуке престаје да важи
одлука о именовању чланова Привредног савјета
број 01-111-32/13 од 29.01.2013. године ("Службени гласник општине Брод", број 1/13).
Број: 01-022-26/17
Датум: 27.02. 2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
23.

Ha основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 97/16), члана 79. Закона о предшколском
васпитању и образовању ("Службени гласник
Републике Српске", број 79/15) члана 6. став 2. a у
вези члана 7. тачка 6. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске",
број 41/03), члана 36. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 5/14) и
члана 115. Пословника о раду Скупштине општине Брод ("Службени гласник општине Брод",
број 6/14), Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници одржаној дана 27.02.2017. године,
донијела je
ОДЛУКУ
о утврђивању критерија за избор u именовање
три члана Управног одбора у ЈУП "Бели
анђео" Брод, испред оснивача
I
Овом Одлуком ближе се утврђују критерији и
услови за избор и именовање три члана Управног

Страна 4 Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

одбора испред оснивача у Јавној установи предшколства "Бели анђео" Брод.
Под критеријумима за избор и именовање, у
смислу предходног става, сматрају се општи услови утврђени Законом о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске и посебни критерији утврђени Статутом Јавне установе и овом Одлуком.
II
Кандидати за чланове Управног одбора испред оснивача морају испуњавати опште и посебне услове утврђене законом, Статутом установе
и овом Одлуком и то:
1. Општи услови:
- да су држављани Републике Српске/БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на
било којем нивоу власти у PC / БиХ,
- да се на њих не односи члан IX став 1.
Устава БиХ,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај који их чини неподобним за обавгвањем функције члана управног
одбора у установи.

Датум: 28.02.2017. год.

IV
Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на лоложају који их доводи до
сукоба интереса у складу са Законом о спречавању
сукоба интереса у органима власти Републике
Српске ("Службени гласник Релублике Српске",
број 73/08), Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 41/03) и
Законом о систему јавних служби ("Службени
гласник Републике Српске", број 68/07).
V
Комисија за избор састоји се од предсједника
и четири члана од којих су три члана службеници
општинске управе.
Комисију из предходног става именује
Скупштина општине.
VI
Кандидати ће уз пријаву на конкурс достављати потребне доказе који ће бити одређени у
Јавном конкурсу.
Сви остали услови који нису утврђени овом
Одлуком утврдиће се Јавним конкурсом.
VII

2. Посебни услови:
-висока стручна спрема -VII степен,
-познавање дјелатности којом се бави јавна
установа,
-познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
-доказани резултати рада на ранијим пословима,
-најмање три године радног искуства.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у "Службеном гласнику општине Брод".
Број: 01-022-21/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________

III
24.
Управни одбор ЈУП "Бели анђео" броји 5
(пет) чланова, и то три члана испред представника
оснивача чији избор се врши пo поступку јавне
конкуренције, један члан испред представника
Савјета родитеља који се кандидује од стране
Савјета родитеља Јавне установе и један члан
испред предствника стручног особља предшколске установе који се кандидује од стране Стручног вијећа Јавне установе.
Управни одбор именује оснивач на период од
четири године.

Ha основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Срске",
број 97/16), члан 79. Закона о предшколском
васпитању и образовању ("Службени гласник
Републике Српске", број 79/15), члана 8. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број 41/03), члана 36. Статута општине
Брод ("Службени гласник општине Брод", број
5/14) и члана 115. Пословника о раду Скупштине
општине Брод ("Службени гласник општине

Датум: 28.02. 2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Брод", број 6/14), Скупштина општине Брод на 4.
редовној сједници одржаној дана 27.02.2017.
године, донијела je
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање три члана Управног одбора у ЈУП
"Бели анђео" Брод, испред оснивача
I
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора представника
оснивача у Јавној установи предшколства "Бели
анђео" Брод.
II
Општи и посебни услови, односно критерији,
за избор и именовање чланова управног одбора
утврђени су законом, статутом установе и Одлуком Скупштине општине Брод о утврђивању критерија за избор и именовање кандидата из тачке I
ове Одлуке.

Број 3 Страна 5

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
25.
Ha основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 97/16), члана 79. Закона о предшколском
васпитању и образовању ("Службени гласник
Републике Српске", број 79/15), члана 9. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број 41/03), члана 36. Статута општине
Брод ("Службени гласник општине Брод", број
5/14) и члана 117. Пословника о раду Скупштине
општине Брод ("Службени гласник општине
Брод", број 6/14), Скупштина општине Брод на 4.
редовној сједници одржаној дана 27.02.2017.
године, донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор три члана
Управног одбора испред оснивача у ЈУП
"Бели анђео" Брод

III
I
Осим критерија и услова из предходне тачке,
јавни конкурс садржи и све друге услове из члана
8. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
IV
Рок за подношење пријава на јавни конкурс за
члана управног одбора из тачке I ове Одлуке je 30
дана од дана посљедњег објављивања конкурса у
једном од гласила из тачке V овог конкурса.
Непотпуне и неблаговормене пријаве неће се
разматрати.
V
Јавни конкурс биће објављен у "Службеном
гласнику Републике Српске" и у Дневном листу
"Глас Српске".
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у "Службеном гласнику општине Брод".
Број: 01-022-19/17
Датум: 27.02.2017. године

Именује се Комисија за избор три члана
Управног одбора испред оснивача у Јавној установи предшколства "Бели анђео" Брод у саставу:
1. Горан Гарачић, испред општинске управе,
предсједник комисије,
2. Хелена Кајтазовић-Ђуђић, испред општинске управе, члан комисије,
3. Никола Ћурко, испред општинске управе,
члан комисије,
4. Бранкица Вудраг, члан
5. Наташа Челар, члан.
II
Задатак Комисије je да размотри пријаве
пристигле на конкурс, утврди испуњавање услова,
да сачини ранг листу са ужим избором кандидата
који испуњавају критерије за именовање, пo потреби прикупи додатне информације о кандидатима, обави интервју са кандидатима и након тога
предложи ранг листу кандидата за избор члана
управног одбора испред оснивача, Скупштини
општине на разматрање и доношење одлуке о
избору чланова управног одбора ЈУП "Бели анђео"
Брод.

Страна 6 Број 3
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III
Административно техничке послове за потребе Комисије обављаће Одjељење за привреду и
друштвене дјелатности.
IV
Комисији престаје са радом даном именовања
чланова Управног одбора ЈУП "Бели анђео" Брод.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у "Службнеом гласнику општине Брод".
Број: 01-111-11/17
Датум: 27.02.2017. годиче

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
26.

Ha основу члана 114. и 120. Пословника Скупштине општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број: 6/14) и члана 3. и 4. Одлуке о
јавним расправама општине Српски Брод ("Службени гласник општине Српски Брод", број; 3/04)
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници,
одржаној дана 27.02.2017. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Нацрта Одлуке о усвајању и
провођењу плана постављања љетних башта
1. Усваја се Нацрт Одлуке о усвајању и
провођењу плана постављања љетних башта.
2. Скупштина општине Брод, сагласно одредби члана 114., 120. и 128. Пословника Скупштине
општине Брод и члана 3. и 4. Одлуке о јавним
расправама, одлучује да Нацрт Одлуке из тачке 1.
овог Закључка упути на јавну расправу, јер се
истим уређују питања која су од посебног значаја
за грађане наше општине.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се в.д. Начелник одјељења за
просторно уређење, стамбено-комуналне послове
и екологију општине Брод.
4. Вршилац дужности Начелника одјељења,
дужан je да:

Датум: 28.02.2017. год.

- води бригу да се Нацрт Одлуке учини
доступним јавности,
- организује и спроводи расправу уз обезбјеђење услова за учешће свих заинтересованих
грађана општине и других институција,
- у смислу информисања грађана користи
локални "Радио Брод",
- осигура прикупљање и сређивање примједби, мишљења и приједлога изнесених у току
јавне расправе,
- прати јавну расправу и анализира примједбе, мишљења и приједлоге изнесене у току
јавне расправе и
- припреми извјештај о резултатима јавне
расправе.
5. Јавна расправа трајаће 20 дана од дана
усвајања овог Закључка.
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у "Службеном гласнику
општине Брод".
Број: 01-022-24/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
27.

Ha основу члана 114. и 120. Пословника
Скупштине општине Брод ("Службени гласник
општине Брод", број: 6/14) и члана 3. и 4. Одлуке
о јавним расправама општине Српски Брод ("Службени гласник олштине Српски Брод", број; 3/04)
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници,
одржаној дана 27.02.2017. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Нацрта Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о комуналним таксама
1. Усваја се Нацрт Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о комуналним таксама.
2. Скупштина општине Брод, сагласно одредби члана 114., 120. и 128. Пословника Скупштине општине Брод и члана 3. и 4. Одлуке о
јавним расправама, одлучује да Нацрт Одлуке из
тачке 1. овог Закључка упути на јавну расправу,
јер се истим уређују питања која су од посебног
значаја за грађане наше општине.

Датум: 28.02. 2017. год.
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3. За организовање и спровођење јавне
расправе задужује се в.д. Начелник одјељења за
просторно уређење, стамбено-комуналне послове
и екологију општине Брод.

1. Весна Бојић, в.д секретар Скупштине
општине Брод, разрјешава се дужности секретара
Скупштине општине Брод са даном 27.02.2017.
године, због истека мандата.

4. Вршилац дужности Начелника одјељења,
дужан je да:
- води бригу да се Нацрт Одлуке учини
доступним јавности,
- организује и спроводи расправу уз обезбјеђење услова за учешће свих заинтересованих
грађана општине и других институција,
- у смислу информисања грађана користи
локални "Радио Брод",
- осигура прикупљање и сређивање примједби, мишљења и приједлога изнесених у току
јавне расправе,
- прати јавну расправу и анализира примједбе, мишљења и приједлоге изнесене у току
јавне расправе и
- припреми извјештај о резултатима јавне
расправе.

2. Након разрјешења са дужности в.д
секретара именована има право на распоред на
друге одговарајуће послове у Општинској управи
у складу са стручном спремом и радним искуством.

5. Јавна расправа трајаће 20. дана од дана
усвајања овог Закључка.
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у "Службеном гласнику
општине Брод".
Број: 01-022-27/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
28.

Ha основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 97/16), члана 52. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ("Службени гласник
Републике Срспске" број 97/16), члана 36. алинеја
19. Статута општине Брод ("Службени гласник
општине Брод", број 5/14), члана 117. Пословника
о раду Скупштине општине Брод ("Службени
гласник општине Брод", број 6/14), Скупштина
општине Брод, на 4. редовној сједници одржаној
дана 27.02.2017. године донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. секретара
Скупштине општине Брод

3. Рјешење о распореду на одговарајуће радно
мјесто донијет ће Начелник општине у року од 30
дана од дана престанка мандата.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Брод".
Образложење
Рјешењем Скупштине општине број 01-11117/13 од дана 28.02.2013. године ("Службени
гласник општине Брод", број 2/13) Весна Бојић je
именована за секретара Скупштине општине на
мандатни период Скупштине општине.
Мандат секретара Скупштине општине траје
до истека мандата Скупштине општине која гa je
именовала.
Након одржаних Локалних избора 2016, потврђених резултата избора и мандата одборника,
односно истеком мандата Скупштине општине,
истекао je и мандат секретара Скупштине општине. Весна Бојић на конститутивној сједници
Скупштине општине која je одржана дане
28.11.2016. године именована je за в.д. секретара
СО-е до провођења конкурсне процедуре за избор
секретара Скупштине општине. Обзиром да je
конкурсна процедура за избор секретара СО-е
завршена, да je утврђен приједлог кандидата за
избор секретара СО-е, престаје и мандат досадашњег в.д. секретара СО-е.
Секретар Скупштине општине je службеник
Општинске управе, који je пре именовања за секретара Скупштине општине, односно в.д. секретара СО-е имао статус запосленог у Општинсксј
управи. У складу са наведеним, a на основу члана
57. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,
именована има право пo истеку мандата да буде
распоређена на друго радно мјесто у Општинској
управи у складу са својом стручном слремом и
радним искуством.
Сва права из радног односа утврдиће Начелник општине својим Рјешењем.

Страна 8 Број 3
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Правна поука: Против овог Рјешења незадовољна странка може изјавити жалбу, Одбору за
жалбе јединице локалне самоуправе у року од 15
дана од дана достављања Рјешења.
Број: 01-111-13/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
29.

Ha основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), члана 50. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ("Службени гласник
Републике Српске", број 97/16), члана 36. став 1.
алинеја 19. члана 60. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 5/14) и.
члана 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод ("Службени гласник општине Брод",
број 6/14), Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници одржаној дана 27.02.2017. године
донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању секретара
Скупштине општине Брод
1. Дубравка Комел, мастер правник, именује
се за секретара Скупштине општине Брод са даном
27.02.2017. године на мандатни период Скупштине општине.

Датум: 28.02.2017. год.

избор и именовање секретара Скупштине општине, број 01-022-120/16 од дана 28.11.2016.
године, те на 2. редовној сједници одржаној дана
28.12.2016. године Рјешење о именовању Комисије за избор секретара Скупштине општине број
01-111-69/16 од дана 28.12.2016. године.
Јавни конкурс за избор секретара СО-е расписан je у Дневним новинама Глас Српске од дана
15.12.2016. године и Службеном гласнику Републике Српске број 110/16 од дана 26.12.2016. године.
Из извјештаја Комисије за провођење процедуре избора секретара СО-е видљиво je да je на
расписани Јавни конкурс за избор секретара СО- е
пристигла једна пријава благовремена и потпуна.
Комисија за провођење избора секретара СОе на основу члана 53. Закона о службеницима и
намјештеницима ("Службени гласник Републике
Српске", број 97/16) доставила je Извјештај о проведеној процедури са препоруком за кандидата
Дубравка Комел предсједнику Скупштине општине.
Извјештај je прихваћен од стране предсједника Скупштине општине и прослиђен Комисији
за избор и именовање, ради утврђивања приједлога Рјешења о избору и именовању Секретра
Скупштине општине Брод.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Брод у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.
Број: 01-111-12/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________

2. Секретар Скупштине општине je службеник Општинске управе.
30.
3. Секретару Скупштине општине након именовања Рјешење о радном односу доноси Начелник општине.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Брод".
Образложење
Скупштина општине Брод je на конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016.
године донијела Одлуку о утврђивању критерија
за избор и именовање секретара Скупштине
општине, број 01-022-119/16 од дана 28.11.2016.
године, Одлуку о расписивању јавног конкурса за

Ha основу члана 86. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16, члана 61. став 4. Статута општине
Брод ("Службени гласник општине Брод", број
5/14), члана 114. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод ("Службени гласник
општине Брод", број 6/14), Скупштина општине
Брод на 4. редовној сједници одржаној дана 27.02.
2017. године донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању одговорног уредника
"Службеног гласника општине Брод"

Датум: 28.02. 2017. год.
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1. За одговорног уредника "Службеног гласника општине Брод" именује се Дубравка Комел,
секретар Скупштине општине.

5. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број 01-111-47/16 од 28.11.2016.
године.

2. Даном стулања на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању одговорног
уредника "Службеног гласника општине Босански
Брод", број 01-111-16/09 од 29.01.2009. године
("Службени гласник општине Босански Брод",
број 3/09).

Образложење
Недељко Рушкић, именован je на конститутивној сједници Скупштине општине за вршиоца дужности начелника Одјељења за општу
управу Рјешењем Скупштине општине број 01111 -47/16 од дана 28.11.2016. године, до окончања
поступка пo Јавном конкурсу за избор начелника
Одјељења општу управу.
Начелник општине расписао je Јавни конкурс
за избор и именовање начелника одјелзења у
Општинској управи Општине Брод број 02-12043/16 од дана 22.12.2016.године који je објављен у
"Службеном гласнику Републике Српске", број
2/17 и у Дневном листу "Глас Српске" од дана
27.12.2016. године.
Поступак пo јавном конкурсу провела je Комисија именована рјешењем Начелника општине
број 02-120-43/16 од дана 06.02.2017. године.
Из Извјештаја комисије видљиво je да je на
расписани Јавни конкурс за избор и именовање
начелика Одјељења за позицију начелика Одјељења за општу управу пристигла једна пријава у
имену Недељко Рушкић. Пријава je благовремена
и потпуна, те након обављеног интервјуа, комисија даје препоруку Начелнику општине за кандидата Недељка Рушкића на позицију начелника
Одјељења за општу управу.
Ha основу Извјештаја Комисије Начелник општине предлаже Скупштини општине именовање
Недељка Рушкића за начелника Одјељења за
општу управу
Правна поука: Против овог Рјешења незадовољна странка може изјавити жалбу Одбору за
жалбе општине Брод у року од 15 дана од дана
пријема Рјешења.

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Брод".
Број: 01-111-16/17
Датум: 27.02. 2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
31.

Ha основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), члана 50. и 54.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Српске", број 97/16), члана 36.
и члана 64. Статута општине Брод ("Службени
гласник општине Брод", број 5/14), члана 114. и
117. Пословника о раду Скупштине општине Брод
(" Службени гласник општине Брод", број 6/14),
Скупштине општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.02.2017. године донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника
Одјељења за општу управу
1. Недељко Рушкић дипл.правник из Брода,
именује се за начелника Одељења за општу управу
са даном 27.02.2017. године на мандатни период
Скупштине општине.
2. Начелник одјељења je Општински службеник.
3. Начелнику одјељења након именовања Рјешење о радном односу доноси Начелник општине.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Брод".

Број: 01-111-14/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
32.

Ha основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 97/16), члана 50. и 54.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Српске " број 97/16 ), члана 36.
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и члана 64. Статута општине Брод ("Службени
гласник општине Брод", број 5/14), члана 114. и
117, Пословника о раду Скупштине општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 6/14),
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.02. 2017. године донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности
1. Слободан Пејчић дип. економиста из Брода, именује се за начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности са даном 27.02.
2017. године на мандатни период Скупштине
општине.
2. Начелник одјељења je Општински службеник.

Датум: 28.02.2017. год.

пристигла једна пријава у имену Слободан Пејчић.
Пријава je благовремена и потпуна, те након
обављеног интервјуа, комисија даје препоруку
Начелнику општине за кандидата Слободана Пејчића на позицију начелника Одељења за привреду
и друштвене дјелатности.
Ha основу Извјештаја Комисије Начелник
општине предлаже Скупштини општине именовање Слободана Пејчића за начелника Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности.
Правна поука: Против овог Рјешења незадовољна странка може изјавити жалбу Одбору за
жалбе општине Брод у року од 15 дана од дана
пријема Рјешења.
Број: 01-111-18/17
Датум: 27.02. 2017.године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________

3. Начелнику одјељења након именовања Рјешење о радном односу доноси Начелник општине.
33.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Брод".
5. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број 01-111-48/16 од 28.11.2016.
године.
Образложење
Слободан Пејчић именован je на конститутивној сједници Скупштине општине за вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Рјешењем Скупштине општине број 01-111-48/16 од дана 28.11.2016. године, до окончања поступка пo Јавном конкурсу за
избор начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
Начелник општине расписао je Јавни конкурс
за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи општине Брод број 02-120-43/16
од дана 22.12.2016.године који je објављен у
"Службеном гласнику Републике Српске", број
2/17 и у Дневном листу "Глас Српске" од дана
27.12. 2016. године.
Поступак пo јавном конкурсу провела je
Комисија именована рјешењем Начелника општине број 02-120-43/16 од дана 06.02. 2017. године.
Из Извјештаја комисије видљиво je да je на
расписани Јавни конкурс за избор и именовање
начелика Одјељења за позицију начелика Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

Ha основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 97/16), члана 50. и 54.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Српске", број 97/16), члана 36.
и члана 64. Статута општине Брод ("Службени
гласник општине Брод", број 5/14), члана 114. и
117. Пословника о раду Скупштине општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 6/14),
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.02. 2017. године донијела јe
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено-комуналне
послове u екологију
1. Пајо Тркуља дип. геодетски инжењер из
Брода, именује се за начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено-комуналне послове
и екологију са даном 27.02.2017. године на мандатни период Скупштине општине.
2. Начелник одјељења je Општински службеник.
3. Начелнику одјељења након именовања Рјешење о радном односу доноси Начелник општине.

Датум: 28.02. 2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Брод".
5. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број 01-111-53/16 од 28.11.
2016.године.
Образложење
Пајо Тркуља, именован je на конститутивној
сједници Скупштине општине за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење,
стамбено - комуналне послове и екологију
Рјешењем Скупштине општине број 01-111-53/16
од дана 28.11.2016. године, до окончања поступка
пo Јавном конкурсу за избор начелника Одјељења
за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
Начелник општине расписао je Јавни конкурс
за избор и именовање начелника одјељења у
Општинској управи општине Брод број 02-12043/16 од дана 22.12.2016. године који je објављен
у "Службеном гласнику Републике Српске" број
2/17 и у Дневном листу "Глас Српске" од дана
27.12. 2016. године.
Поступак пo јавном конкурсу провела je Комисија именована рјешењем Начелника општине
број 02-120-43/16 од дана 06.02. 2017. године.
Из Извјештаја комисије видљиво je да je на
расписани Јавни конкурс за избор и именовање
начелика Одељења за позицију начелика Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне,
послове и екологију пристигла једна пријава у
имену Пајо Тркуља. Пријава je благовремена и
потпуна, те након обављеног интервјуа, комисија
даје препоруку Начелнику општине за кандидата
Пају Тркуљу на позицију начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено-комуналне послове
и екологију.
Ha основу Извјештаја Комисије Начелник
општине предлаже Скупштини општине именовање Паје Тркуље за начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено- комуналне послове и
екологију.
Правна поука: Против овог Рјешења незадовољна странка може изјавити жалбу Одбору за
жалбе општине Брод у року од 15 дана од дана
пријема Рјешења.
Број: 01-111-19/17
Датум: 27.02. 2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
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34.
Ha основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), члана 50. и 54. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ("Службени гласник
Републике Српске", број 97/16), члана 36. и члана
64. Статута општине Брод ("Службени гласник
општине Брод", број 5/14), члана 114. и 117.
Пословника о раду Скупштине општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 6/14),
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.02. 2017. године донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника
Одјељења за финансије
1. Дејан Чечавац дип. економиста из Брода,
именује се за начелника Одјељења за финансије са
даном 27.02.2017. године на мандатни период
Скупштине општине.
2. Начелник одјељења je Општински службеник.
3. Начелнику одјељења након именовања Рјешење о радном односу доноси Начелник општине.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Брод".
5. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број 01-111-57/16 од 28.11.2016.
године.
Образложење
Дејан Чечавац, именован je на конститутивној сједници Скупштине општине за вршиоца
дужности начелника Одјељења за финансије
Рјешењем Скупштине општине број 01-111-57/16
од дана 28.11. 2016. године, до окончања поступка
пo Јавном конкурсу за избор начелника Одјељења
за финансије.
Начелник општине расписао je Јавни конкурс
за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи општине Брод број 02-120-43/16
од дана 22.12.2016. године који je објављен у
"Службеном гласнику Републике Српске" број
2/17 и у Дневном листу "Глас Српске" од дана
27.12. 2016. године.
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Поступак пo јавном конкурсу провела je Комисија именована рјешењем Начелника општине
број 02-120-43/16 од дана 06.02. 2017. године.
Из Извјештаја комисије видљиво je да je на
расписани Јавни конкурс за избор и именовање
начелика Одјељења за позицију начелика Одељења за финансије пристигла једна пријава у
имену Дејан Чечавац. Пријава je благовремена и
потпуна, те након обављеног интервјуа, комисија
даје препоруку Начелнику општине за кандидата
Дејана Чечавца на позицију начелника Одјељења
за финансије.
Ha основу Извјештаја Комисије Начелник општине предлаже Скупштини општине именовање
Дејана Чечавца за начелника Одјељења за финансије.
Правна поука: Против овог Рјешења незадовољна странка може изјавити жалбу Одбору за
жалбе општине Брод у року од 15 дана од дана
пријема Рјешења.

Датум: 28.02.2017. год.

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
36.
Ha основу члана 39. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), члана 36. алинеја 19.
Статута општине Брод ("Службени гласник
општине Брод", број 5/14) и члана 40., 63.,114. и
117. Пословника о раду Скупштине општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 6/14),
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.02. 2017. године донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Одбора за мјесне
заједнице, регионалну и међународну сарадњу
I

Број: 01-111-17/17
Датум:27.02. 2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
35.

Ha основу члана 36. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 5/14) и
члана 114. и 120. Пословника о раду Скупштине
општине Брод ("Службени гласник општине
Брод", број 6/14), Скупштина општине Брод на 4.
редовној сједници одржаној дана 27. 02. 2017.
године доноси
ЗАКЉУЧ AK
о усвајању Извјештаја о раду Скупштине
општине и сталних радних тијела Скупштине
општине у 2016. години
1. Усваја се Извјештај о раду Скупштине
општине и сталних радних тијела Скупштине
општине у 2016. 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- 23/17
Датум: 27.02. 2017. године

У Одбор за мјесне заједнице, регионалну и
међународну сарадњу именују се:
1. Андријана Бановић, предсједник,
2. Љубица Пелцл, замјеник предсједника,
3. Мирун Јовичић, члан,
4. Бранка Секулић, члан,
5. Горан Вукојевић, члан.
II
Одбор из претходне тачке именује се на
временски период трајања мандата Скупштине
општине.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у "Службеном гласнику општине Брод".
Број: 01-111-20/17
Датум: 27.02. 2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
37.

Ha основу члана 39. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), члана 36. алинеја 19.
Статута општине Брод ("Службени гласник

Датум: 28.02. 2017. год.
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општине Брод", број 5/14) и члана 40., 67., 114. и
117. Пословника о раду Скупштине општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 6/14),
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.02. 2017. године донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савјета за развој
пољопривреде и села, водопривреде и
шумарства
I
У Савјет за развој пољопривреде и села, водопривреде и шумарства именују се:
1. Сенад Жепчан, предсједник,
2. Златко Радовановић, замјеник предсједника,
3. Боро Радовановић, члан,
4. Средоје Плавшић, члан,
5. Горан Хаџић, члан.
II
Савјет из претходне тачке именује се на
временски период трајања мандата Скупштине
општине.
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I
У Одбор за кодекс понашања именују се:
1. Maja Радовановић, предсједник,
2. Милан Дакић, замјеник предсједника,
3. Милош Станишић, члан,
4. Милан Зечевић, члан,
5. Љубица Пелцл, члан.
II
Одбор из претходне тачке именује се на
временски период трајања мандата Скупштине
општине.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у "Службеном гласнику општине Брод".
Број: 01-111-22/17
Датум: 27.02. 2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у "Службеном гласнику општине Брод".
Број: 01-111-21/17
Датум: 27.02. 2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
38.

Ha основу члана 39. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), члана 36. алинеја 19.
Статута општине Брод ("Службени гласник
општине Брод", број 5/14) и члана 40., 114. и 117.
Пословника о раду Скупштине општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 6/14),
Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.02. 2017. године донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Одбора за кодекс понашања

Ha основу члана 10. став 2 Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске
("Службени гласник РС", број 63/11), на основу
члана 39. став 2 алинеја 2 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске " број 97/16 ), члана 36. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 5/14),
члана 114. Пословника Скупштине општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 6/14),
члана 3. став 4 Одлуке 0 безбједности саобраћаја
на путевима на подручју општине Босански Брод
("Службени гласник општине Босански Брод",
број 5/08), Скупштина општине Брод на 4. редовној сједници одржаној дана 27.02.2017. године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Савјета за безбједност саобраћаја
1. Именују се чланови Савјета за безбједност
саобраћаја у саставу:
- Шаиновић Жељко, предјседник
- Ђурђевић Миливоје, члан
- Кузмановић Недељко, члан
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- Зечевић Милан, члан
- Петричевић Доброслав, члан
- Гојковић Слободанка, секретар.
2. Задаци савјета су:
- даје приједлог о регулисању саобраћаја саобраћајним знаковима, сигнализација и опреми на
локалним путевима и градским улицама на којима
не постоји Катастар саобраћајне сигнализације,
- одређивање аутобуских стајалишта, уз сваки приједлог рјешења, Савјет je дужан да сачини
саобраћајни пројекат са ситуацијом која ће бити
саставни дио рјешења који издаје надлежни орган,
- разматрање питања из области безбједности
саобраћаја,
- предлагање мјера за унапређење безбједности саобраћаја,
- давање мишљења на стратешке документе,
- иницирање доношења и учествовање у изради аката из области безбједности саобраћаја,
- остваривање и подстицање координације и
сарадње између општинских органа управе и других тијела надлежних за безбједности саобраћаја.
3. Савјет ће периодично, a најмање једном
годишње извјештавати Скупштину општине о
свом раду.
4. Мандат савјета траје четири године.
5. Ово рјешење ступа на снаг у даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику
општине Брод.
Образложење
Рјешењем о именовању чланова Савјета за
безбједност саобраћаја ("Службени гласник општине Брод. број 1/13) Скупштина општине Брод je
именовала Савјет за безбједност саобраћаја на
мандатни период од четири годнне. Како je раније
именованим члановима Савјета мандат истекао
29.01.2017. године, потребно je именовати нови
сазив Савјета у складу ca одредбом члана 10. став
2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске ("Службени гласник РС", број
63/11) и члана 3. став 4 Одлуке о безбједности
саобраћаја на путевима на подручју општине
Босански Брод ("Службени гласник општине
Босански Брод", број 5/08), којим je прописана
обавеза јединице локалне самоуправе, односно
скупштине да именује савјетодавно тијело за
безбједност саобраћаја.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и
против истог не може се изјавити жалба, али се
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може покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број: 01-111-15/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
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Ha основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), члана 36. алинеја 2.
Статута општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број: 5/14) и члана 114. Пословника
о раду Скупштине општине Брод ("Службени
гласник општине Брод", број: 6/14) и члана 204.
Закона о општем управном поступку ("Службени
гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07 и
50/10), Скупштина општине Брод на 4. сједници
одржаној 27.02.2017. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о додјели градског
грађевинског земљишта на кориштење ради
грађења Ријић Драгану
1. У Рјешењу Скупштине Општине Српски
Брод, број: 44-475-34/99 од 25.10.1999. године,
које је постало правоснажно дана 02.12.1999.
године,
- у тачки 1. диспозитива, послије ријечи:
"ливада, 2 класе, површине 20 м2", ставља се
запета и додају ријечи: "а које су пo катастру
непокретности означене као к.п. 2988/31, површине 496 м2 уписане у Лист непокретности, број:
2712/0, која одговара грунтовној парцели број
260/24, површине 466 м2 уписаној у земљишнокњижни уложак, број: 15, К.О. СП Брод".
2. У осталом дијелу текста, рјешење из
претходне тачке остаје непромијењено.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Брод."
Број: 01-475-3/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
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41.
Ha основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана
39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број:
97/16), члана 36. алинеја 2. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број: 5/14) и
члана 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод ("Службени гласник општине Брод",
број 6/14 и 7/14), Скупштина општине Брод на 4.
редовној сједници одржаној 27.02.2017. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Савјета плана
за праћење и доношење Просторног плана
општине Брод
1. У Рјешењу о именовању Савјета плана за
праћење и доношење Просторног плана општине
Брод, које je донијела Скупштине општине Брод,
број: 01-111-13/16 од 30.06.2016. год. koje je објављено у Сл. гласнику општине Брод, број; 7/16, у
тачки 1. диспозитива,
- тачка 6. и 16. мјењају се, тако да умјесто
имена: "Војин Мујичић, дипломирани инжењер
машинства и Саша Пантић, дипломирани економиста" треба да стоје имена: Симо Пјанић, дипломирани инжењер машинства и Пејчић Слободан,
дипломирани економиста".
2. У осталом дијелу текста, рјешење из претходне тачке остаје непромијењено.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Брод."
Број: 01-111-9/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
_______________________________________
42.

Ha основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске"
број 97/16), члана 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске”, број 63/11),
члана 16. став 5. и став 6. и члана 32. Закона о
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јавним путевима ("Службени гласник Републике
Српске", број 89/13), члана 36. алинеја 2. Статута
општине Брод ("Службени гласник Општине Брод" бр. 5/14), и члана 114. Пословника о раду
Скупштине општине Брод ("Службени гласник
Општине Брод" бр. 6/14), Скупштина општине
Брод на 4. редовној сједници одржаној дана
27.02.2017. године, доноси
ПРОГРAМ
одржавања локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељима на подручју
општине Брод за 2017. годину
I. Увод
Обим, врста, вриједност и динамика извођења радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима утврђује се
(у складу са планираним буџетским средствима),
Програмом одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
општине Брод. Наведени програм усваја Скупштина општине за текућу годину, a у оквиру наведеног Програма дефинисан je и Програм зимске
службе.
Законом о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске'" број 89/13), те Правилником о одржавању, рехабилитацији и заштити
јавних путева и путних објеката ("Службени
гласник Републике Српске" број 6/15) дефинисани
су различити нивои активности на путној мрежи и
то: изградња, реконструкција, послови редовног и
ванредног одржавања, рехабилитације и заштите
јавних путева и објеката на путевима, обим појединих радова, управљање, финансирање, начин и
обављање надзора над стањем јавних путева и
објеката, као и услови које мора испуњавати извођач који се бави одржавањем и заштитом јавних
путева и објеката.
Наведеним прописима, a у складу са планираним финансијским средставима, дефинисан je
начин и обавеза одржавања путева и објеката на
путевима, што омогућава вршење трајног, безбједног и несметаног саобраћаја и доприниси се
очувању употребне вриједност пута. Одржавање
јавних путева обухвата радове на коловозу, банкинама, косинама насипа, усјека и засјека, трупу
пута, облогама, обложним и потпорним зидовима,
објектима за одводњу, пропустима, мостовима,
саобраћајној сигнализацији и путној опреми, радове у путном појасу и одржавање путева у
зимским условима експлоатације.
Одељењу за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију, као надлежном
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органу јединице локалне самоуправе, повјерени су
послови грађења, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу и путних
објеката на њима.
Ово одјељење je заједно са представницима
Мјесних заједница организовало консултативни
састанак, изашло на терен и снимило стање путне
мреже, оштећења коловоза и путних елемената,
мостова и пропуста те на основу захтјева и сугестија представника Мјесних заједница сачинило je
Приједлог овог Програма на основу којег ће се
вршити одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица на општини Брод.
Путну мрежу коју одржава Општина Брод
чине:
-категорисани (локални) путеви,
-некатегорисани путеви и -улице у насељу.
Одржавање категорисаних и некатегорисаних путева и улица у насељу на подручју општине
Брод, предвиђа извођење сљедећих радова:
- санација ударних рупа асфалтираних локалних категорисаних путних праваца и улица у
насељима битуменизираним шљунком (асфалтне
масе на битуменску емулзију),
- равнање и профилисање неасфалтираних
улица,
- насипање неасфалтираних улица са машинским равнањем и израдом потребног нагиба,
- равнање и профилисање локалних категорисаних путева,
- насипање локалних категорисаних путева са
машинским равнањем и израдом потребног нагиба,
- равнање и профилисање некатегорисаних
путева,
- насипање некатегорисаних путева са машинским равнањем и израдом потребног нагиба,
- ручно сјечење шибља и растиња на одводним каналима поред пута,
- машинско профилисање постојећих и ископ
нових канала за одводњу оборинске воде,
- организовање зимске службе.
II. Одржавање путева
(Санација оштећења на асфалтним површинама и насипање макадамских путева)
Материјали који се употребљавају за одржавање јавних путева морају у цијелости одговарати
важећим техничким прописима и стандардима,
односно за одржавање асфалтних коловоза морају
се употребљавати материјали од којих су изграђени коловози, a за поправку оштећених дијелова
шљунчаног, туцаничког, макадамског или земља-
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ног коловоза употребљавају се туцаник, камена
ситнеж, шљунак и камена дробина.
Банкине путева се морају одржавати тако да
су увијек у истој нивелети са ивицом коловозног
застора и попречним нагибом од минимум 4%
према вањској страни пута a допуњавање банкина
врши се истим или сличним материјалима од кога
су изграђене.
Косине насипа, усјека и засјека требају се
одржавати тако да задрже потребан нагиб и облик.
Неопходно je одржавати и објекте за одводњу, односно мора се обезбиједити нормално прихватање и одвођење површинских и подземних
вода до реципијента, уз редовно кошење траве и
уклањање растиња.
Ради обезбијеђења нормалног одвијања саобраћаја, стабилности пута и безбиједности учесника у саобраћају, објекти на путевима (мостови,
пропусти и сл.) морају се стално одржавати,
контролисати и прегледати.
Најчешћи начин за санацију оштећеног асфалтног коловоза je машинско опсјецање оштећења
на коловозу, ископ, утовар и одвоз на депонију
ископаног материјала, те полагање асфалтне масе
просјечне дебљине 7,0 цм (у збијеном стању) на
претходно нанешену битуменску емулзију и ваљање до потребне збијености у равнини са постојећим асфалтом.
Оштећења асфалтне коловозне конструкције
није могуће предвидјети, a прије свега настанак
оштећења зависи од температура у зимском периоду, количине падавина, саобраћајног оптерећења
и других фактора, те ће се и радови на санацији
оштећења асфалтне коловозне конструкције вршити на основу извјештаја надлежних органа
послије зимског периода као и сталног праћења
стања на терену,
Радови на одржавању локалних и некатегорисних путева (насипање) вршили би се у зависности од временских прилика и доступности насипног материјала, у периоду од половине мјесеца
априла пa све до мјесеца октобра текуће године, на
путевима са макадамским застором.
За санацију макадамских путева на подручју
општине Брод препоручује се кориштење јаловине
и шљунка из природних ресурса са којим располаже општина Брод (каменолом, корита ријека
Саве и Укрине).
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију, као надлежни орган јединице локалне самоуправе уз консултације
са представницима Мјесних заједница, a на основу
њихових захтјева, извршило je обилазак након
зимског периода и лоших временских услова,

Датум: 28.02. 2017. год.
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подручја мјесних заједница и сачинило приједлог
потребних количина и путних праваца за насипање макадамских путева, приказаних у табели
број 1.
Такође, на основу ситуације која je снимљена
на терену уочено je да je неопходно планирати
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радове на уређењу путног појаса, сасијецање
густог шибља и растиња поред путева као и радове
на чишћењу канала поред локалних и некатегорисаних путева. У табели број 2. приказани су
приједлози за чишћење канала, као и дужине
канала, поред локалних и некатегорисаних путева.

Табела број 1
Р.бр.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

ПУТНИ ПРАВЦИ ПО МЗ
МЗ Бродско поље I
Ул. Солунских добровољаца и крак Укринске
Ул. Борачка
Ул. Стадионска - огранак
Ул. Саве Ковачевића - огранак 1
Ул. Саве Ковачевића - огранак 2
Ул. Саве Ковачевића - огранак 3
Ул. Саве Ковачевића - огранак4
Ул. Саве Ковачевића - огранак 5
Ул. Саве Ковачевића - огранак 6
Огранци Ул. Бранка Ковачевића
Огранак Вука Караџића

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15

МЗ Бродско поље II
Ул. Стадионска
Ул. Коридор живота
Ул. Бранка Ћопића
Ул. Милана Тепића
Ул. Пилота Бранка Пјанића
Ул. Првог Срп. батаљона
Ул. Српских Јунака
Ул. Змај Јове Јовановића
Ул. Меше Селимовића
Ул. Свилајска
Ул. Бродског Батаљона (огранак) ТЦ Јасна
Ул. Полојска (обе стране)
ул. Полојска (огранак Жељо Бардак)
игралиште у новом насељу
прилазни пут SCAI ADAPTER

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

МЗ Центар
Насеље Житокомбинат (иза и између зграда)
Ул. Стевавана Немање (жељезнички лато)
Ул Ј.Рашковића (лијева и десна страна)
Светог Саве (преко пута општине)
J. Рашковића (иза Галеба)
Ивана Косанчића (Трг.П.Павла)

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

МЗ Карађорђево
Ул. Видовданска
Ул. Жртава усташког терора
Ул.1.маја
Ул.9.маја

Врста радова и материјала

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 80 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 250 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 40 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка
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4.5.

Од плавих Скела према Ј.Дучића

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

МЗ Рит
Ул. Стевана Сремца
Ул. Хајдук Станка
Ул. Змаја J. Јовановића - дио
Ул. Милана Ракића
Ул. 20. априла

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

МЗ Тулек
Ул. Војводе Радомира Путника - дио
Ул. Југ Богдана
Ул. Доситеја Обрадовића
Ул. Петра Мрковића
Ул. Мајке Јевросиме
Ул. Десанке Максимовић
Ул. Алексе Шантића - дио
Ул. Петра Кочића
Ул. Марије Бурсаћ
ул. Косовска
ул. 8.марта
ул. Проте Матеје Ненадовића -огранак
ул. 25. новембра

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

МЗ Барица
Милојевић сокак
Марковић сокак
Мишић сокак
Врач сокак
Стјепановић сокак
Броћило сокак
Рељић сокак
Ђуђановић сокак
Кресојевић сокак
Цвјетковић сокак
Гробље- пут

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

МЗ Барица
Школа - Пилана Игњатић
Пилана Игњатић - Грчанско гробље
Сокак Вукман
Сокак Трифуновић
Сокак Игњатић
Јовичићи - Трифуновићи
сокак Поповићи

Датум: 28.02.2017. год.

Укупна количина за насипање: 30 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 70 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 90 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 140 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 180 м3

Датум: 28.02. 2017. год.
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МЗ Лијешће
Дио Модричке улице
Шикаре према Б.Душанићу и П.Васићу
Шикаре (Т.Костадиновић-Пејчић)
Шикаре према А.Пејчић
Шикаре према В.Бардак
Шикаре (Д.Сријемац-Економија)
Шикаре (млин С.Бардак-Миланковић)
Шикаре према К.Лукић
А.станица Шикурма-поред С.Шукурме
Пут према Грозданићима (Радаре)
Пут према Ловачкој кући
Пут од Теодосића и Ковачевића до Максимовић
9.12.
рампе
Пут од Митрића до пута у Црквици, пут
9.13.
Маслићи- Миличићи
Пут према Л. Јелићу и пут од Н. Грабовца до
9.14.
Лукића
макадамске улице у насељу Лугови и пут Лугови
9.15
- Нареци
9.16 Пут према М.Јаћимовићу
9.17 Пут од Н. Топића до Б. Жарића
9.18 Пут Даниловић - Митровић
9.19 Пут од М. Ивановић до Митровића и Жарића
9.20 Пут од Б. Ивановића до уласка у МЗ Клакар
9.21 Пут од М. Миличића до Д. Јокановића
9.22 Пут од С. Миличића до Д. Жарића
9.23 Пут према Р. И М. Зарићу
Пут- силаз код аутобуске ст.Зарић, пут према
9.24 излазу на Саву, те путеви према Максимовић и
Јокановић рампи
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9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.

МЗ Клакар Доњи
Раскршће (бака Ана)
Врандук
Дубоковац
Церик
Ловачка кућа
Гробље
школа окретиште
пут Видовићи
пут Пурићи - Г.Клакар
пут Стјепановићи
пут за поља

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

МЗ Брусница Велика
пут Попова липа - рампа
раскршће - Православно гробље
пут Ковачевићи
пут Предојевића кућа
пут Лончари

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 320 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 300 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка
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11.6. пут Мијатовићи (Бабића сокак)
Брусница Мала
11.7. пут Кочијаш
11.8. пут Кочијаш - баба Љуба
11.9. пут Видића коса
11.10. пут Мишо Пантић

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
12.14.
12.15.
12.16.
12.17.
12.18.
12.19.
12.20.
12.21.
12.22.

МЗ Клакар Горњи
Главни пут-од краја асфалта до краја села
Челар сокак
Веселиновић сокак
Јаковљевић сокак
Бјелица сокак
Калабић сокак
Лелић сокак
Малешевић сокак
Рељић сокак
Пајић сокак
Продановић сокак
Васић сокак
Васић насип
Милошевић сокак
Радуловић сокак
Видић сокак
Пут Клакар - Винска
сокак Веселиновић Радован
Јекин сокак
сокак Пајић Петар
сокак Ристановић
банкине на постојећем асфалту

13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

МЗ Колибе Доње
Пут према Дому
Пут за засеок Пљовара
Пут за засеок Бугарска и сокак Лучановићи
Пут Засавица до Бијеле ћуприје

14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

МЗ Колибе Горње
Махала Матињани - засеок
Махала Жепчани - засеок
Махала Мујчини - засеок
Махала Машићи - засеок
Махала Еминова - засеок
Махала Баре - засеок

15.
15.1.
15.2.
15.3.

МЗ Кораће
Засеок Укрина
Засеок Дољани
Засеок Перише Мартић

Датум: 28.02.2017. год.

Укупна количина за насипање: 300 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 200 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка
Укупна количина за насипање: 90 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 140 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Датум: 28.02. 2017. год.

15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.10.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Засеок Марка Баришић
Засеок Дуроње - Перић
Засеок Липица 1
Засеок Липица 2
Засеок Поточани
Засеок Големовић
Пут према Шими Гуску - Реговац
Укупна количина за насипање: 300 м3

16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.

МЗ Ново Село
Засеок Лушчани
Божића сокак
Мијића сокак
Билића сокак
Чабраја сокак
Видовића сокак

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
17.10.
17.11.
17.12.
17.13.
17.14.
17.15.
17.16.
17.17.
17.18.
17.19.
17.20.
17.21.

МЗ Сијековац
Томић - Пиваш сокак
Милош Ћерић - Стринић пут
Милош Ћерић - Капела К. пут
Матановић сокак
Пилиповић сокак
Лајовић сокак
Гарић - Винчић пут
Солдан - Гарић пут
Ракић пут
Предојевић сокак
Рајлић сокак
Чикоје сокак
Никола Јовичић - пут
Стара пруга - Јукић
Острве - 3 сокака
Греда - (сокака Брацо)
сокак Барњак Миленко
Зечевићи - Томичевићи (Кричаново)
Тракторска - Усорац
сокак Ђекић
Пљоваре - Мочила Д. (Кричаново)

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 110 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 180 м3
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.

МЗ Унка
Сокак Боројевић 1,2,3
Сокак Мичић
Сокак Видић 1,2
Сокак Жарић
Сокак Божић
Сокак Јаћимовић
Нови пут Унка - Винска
Сокак Мишкић

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 120 м3
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19.11.
19.12.
19.13.
19.14.
19.15.
19.16.
19.17.
19.18.
19.19.

МЗ Винска
Грчанско гробље - М. Вукмана
Засеок у Д. Врелима
Засеок Ђукићи
Засеок Врела Д. - Бранко Вукман
Засеок викенд насеље Шкорпион
Нареци - Лугови
сокак Дујанић
сокак М. Вукман (Д.Врела)
засеок Василић
Пут Себастијановић, Шљивићи, Васићи,
Мишкићи пут према водоторњу
Дом здравља - Милошевићи
сокак Боројевић Остоја
сокак Mapa Боројевић
Мишкића пут
сокак Патковић Васо
сокак Пантићи и Патковићи
сокак Маринић Марјан
сокак Јуре Вуковић и Славко Маринић
сокак Веља Видић и Ново Ђукић

20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.

МЗ Врела Горња
Клакар Г. - Врела Г. - Липа
Грчанско Гробље - Врела Г. - Липа
Ђукић засеок
Шљука засеок
Нинковић засеок
Нови пут Клакар Д. - Врела Г. - Липа
Томићи - Липа
засеок Мартићи - Толићи - Кујунџићи
засеок Томићи - Криштић - Рашић

21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.
21.9.
21.10.
21.11.
21.12.

МЗ Збориште
сокак Јовановићи-Ђукићи
сокак Бановић
сокак ковачевић
сокак Ружојчић - Митровић
пут према купалишту на Укрини
сокак Марјановић
пут према ловачкој кући
сокак Зечевића
сокак Мичија
сокак Петрушић
сокак Миличић
сокак Јовановић - Стринић

19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.
19.9.
19.10.

Датум: 28.02.2017. год.

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 230 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 390 м3

Набавка, довоз и уградња шљунка

Укупна количина за насипање: 140 м3

Датум: 28.02. 2017. год.
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Укупна предвиђена количина за насипање
макадамских и некатегорисаних путева на територији општине Брод за 2017. годину износи
3700,00 шљунка.
Према усвојеном Буџету Општине Брод за
2017. годину за одржавање локалних и некатегорисаних путева, предвиђена су средства у износу
од 50.000,00 KM.
Наведена средства биће распоређена у складу
са приоритетима, које ће утврдити Одељење за
просторно уређење, стамбено-комуналне послове
и екологију на бази континуираног праћења стања
на терену и указаних потреба, a уз консултације са
представницима Мјесних заједница.
Табела број 2
Р.бр.
ПУТНИ ПРАВЦИ ПO МЗ
1. МЗ Барица
1.1. Пут Барица Д. - Барица Г.
1.2. Гробље (Барица Г.)
1.3. Главни пут (Барица Г.)
1.4. Сокак Рељић
1.5. Сокак Броћило
1.6. Сокак Цвјетковић
1.7. Сокак Кресојевић
1.8. Сокак Ђуђановић
1.9. Црква - Нови Лужани
1.10. Сокак Врач
1.11. Сокак Мишић
1.12. Сокак Марковић
1.13. Црква - Главни пут - Барица Д.
1.14. Сокак Милојевић
1.15. Сокак Стјепановић
Укупна дужина канала:
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Поред насипања шљунка, према процјени
потреба и стања на терену за поједине МЗ извршит
ће се насипање и јаловином.
Такође, на основу ситуације на терену уочено
je да je неопходно планирати радове на уређењу
путног појаса, сасијецање густог шибља и растиња
поред путева као и радове на чишћењу каналске
мреже и постављање пропуста на локалним и
некатегорисаним путевима.
У табели број 2 приказан je план одржавања
каналске мреже са дужинама канала, поред локалних и некатегорисаних путева те потребе за
постављањем пропуста.

Каналска мрежа
Дужина
3000
300
2600
500
600
400
200
200
3000
150
400
500
3000
150
200
15200 м'

Напомена
1 пропуст 6 м'
1 пропуст 6 м'
1 пропуст 6 м'

2 пропуста 6 м'

2 пропуста 6 м'

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

МЗ Грк
Пилана - Школа
Пилана - Гробље
Огранак Поповић
Сокак Трифуновић
Сокак Вукман
Укупна дужина канала:

Дужина
4000
3000
500
200
150
7850 м'

Напомена
1 пропуст 6 м'
1 пропуст 6 м'
1 пропуст 6 м'

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

МЗ Клакар Доњи
Сокак преко пута Свичића
Пут послије завршетка асфалта
Пут према Клакару Г.
Пут поред Цркве
Пут према Шумарији
Шумарија - Св. Петка - Бардаци
Ђурић коса
Пут према Лончарима
Укупна дужина канала:

Дужина
4000
3000
500
200
150
4000
3000
500
15350 м'

Напомена
1 пропуст 6 м'
2 пропуст 6 м'
1 пропуст 6 м'
2 пропуст 6 м'
1 пропуст 6 м'
1 пропуст 6 м'
2 пропуст 6 м'
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МЗ Брусница Велика
Сокак Бабића - према Пери Крајиновићу
Сокак Бабића - према Ријечанима
Ријечани - према Милану Пурићу
Брусница Мала
4.4. Пут према Јови Маслићу
4.5. Школа - Милојевићи
4.6. Видић коса
Укупна дужина канала:
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Датум: 28.02.2017. год.

Дужина
1000
4000
2500
500
1000
4000
13000 м'

Напомена
1 пропуст 6 м'

2 пропуст 6 м'

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

МЗ Клакар Горњи
Главни пут - код Школе
Главни пут - од завршетка асфалта
Сокак Лелић
Малешевић - Нови пут
Сокак Ђукић
Сокак Васић
Сокак Продановић
Продановић - Дом здравља
Сокак Радуловић (игралиште Винска)
Нови пут (Клакар Г. - Винска)
Укупна дужина канала:

Дужина
50
2500
200
600
100
500
600
400
300
1000
6250 м'

Напомена
1 пропуст 6 м'
1 пропуст 6 м'

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

МЗ Колибе Доње
Сокак Пљовара
Пут за Дом
Главни пут
Сокак Дујак
Колибарски пут
Укупна дужина канала:

Дужина
3800
300
600
3500
500
8700 м'

Напомена

Дужина
1000
800
100

Напомена
потребно
прочистити и већи
канал који
сакупља воду из
засеока Жепчан

МЗ Колибе Горње
Засеок Матињани
ЗасеокЖепчан
Засеок Мујчин
7.4. Засеок Карићи
7.
7.1.
7.2.
7.3.

1000

Укупна дужина канала:

2900 м'

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

МЗ Кораће
Главни канал - од моста до школе
Засеок Баришић
Лилица 2
Пут према Г. Барици
Засеок Периша Мартић
Засеок Дољани
Засеок Укрина
Засеок Перић - Дуроња
Поточани
Укупна дужина канала:

Дужина
2500
1000
4000
2000
500
800
1200
2800
800
15600 м'

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

МЗ Ново Село
Главни пут
Сокак Чабраје
Сокак Мијић
Сокак Видовић

Дужина
3000
800
2000
300

Напомена
1 пропуст 6 м'

Напомена

Датум: 28.02. 2017. год.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
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Лушчани
Одобашић - Митровић
Билић - Одобашић
Сокак Станић
Укупна дужина канала:
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1500
6000
2000
1500
17100 м'

1 пропуст 6 м'

10. МЗ Ново Село
10.1. Нареци
10.2. Нареци - огранак
10.3. Себастијановић - Шљивић - Милосављевић
10.4. Засеок Шљивић
10.5. Засеок Себастијановић - Васић
10.6. Засеок Ружојчић - Видић - Водоторањ
10.7. Засеок Мишкић
10.8. Засеок Пантић
10.9. Беговац - Нови пут
10.10. Засеок Мирко Ђукић
10.11. Гробље Врела Д. - Врела Г.
10.12. Гробље Врела Д. - Језеро
10.13. Ловачка кућа Врела Д.
10.14. Засеок Пајић
10.15. Засеок Василић
Укупна дужина канала:

Дужина
2400
900
3000
800
1700
5500
100
800
900
200
1700
600
300
100
100
19100 м'

Напомена
1 пропуст 6 м'

МЗ Врела Горња
Клакар Горњи - Врела Горња - Липа
Клакар Доњи - Врела Горња - Лила
Пут према Дубоковцу
Сокак Шљука
Владо Шимић - Грчко гробље
Укупна дужина канала:

Дужина
5000
1000
1500
500
1500
9500 м'

Напомена
4 пропуст 6 м'

12. МЗ Сијековац
магистрални пут од Н.Максимовића до Boje Ђерића
12.1.
(шума)
12.2. сокак Ћерићи (од Д.Кушљића до Ж.Бачића)
12.3. Дугалић Зафир - Бачић Вељко
12.4. Опачић Маринко - Бачић Mapa
12.5. Предојевић - Слободан Радман
12.6. Драго Бачић - Зечевић Ђука
Укупна дужина канала:

Дужина

Напомена

13. МЗ Збориште
13.1. сокак Јовановићи - Ђукићи
13.2. сокак Бановић
13.3. сокак Ковачевић
13.4. сокак Ружојчић - Митровић
13.5. пут према купалишту на Укрини
13.6. сокак Марјановић
13.7. пут према ловачкој кући
13.8. сокак Зечевића
13.9. сокак Мичија
13.10. сокак Петровић

Дужина
1400
1300
300
1600
400
400
400
100
100
100

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

1200
1 пропуст 8 м'
500
300
150
300
3150 м'
Напомена
1 пропуст 7-8 м'
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13.11. сокак Миличић
13.12. сокак Јовановић - Стринић
13.13. сокак Бановић
13.14. сокак Ковачевић
13.15. сокак Ружојчић - Митровић
13.16. канали уз главни пут
Укупна дужина канала:
У купна дужина каналске мреже за одржавање у наведеним МЗ износи 150100 m'.
Обзиром да су средства предвиђена Буџетом
општине Брод за 2017. годину ограничена, послови на чишћењу канала поред локалних и некатегорисаних путева, a на основу исказаних потреба Мјесних заједница, вршиће се према приоритетима и расположивим средствима у буџету
Општине Брод.
Средстав из Буџета у 2017. години за уградњу цијеви за пролусте предвиђена су у износу од
10.000,00 KM и распоредђивати ће се према
приоритетима и указаним потребама на терену.
III. Одржавање саобраћајне сигнализације
Саобраћајна сигнализација (хоризонтална и
вертикална) и опрема пута мора бити уочљива и
функционална.
Радови на одржавању вертикалне саобраћајне
сигнализације обухватају:
- постављање знакова који недостају на
путевима,
- замјену дотрајалих и порушених знакова,
- постављање одговарајућих знакова у случају било каквих промјена на путу,
- редовно одржавање свијетлеће вертикалне
саобраћајне сигнализације.
Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације подразумијевају одржавање
уздужних, попречних, те осталих ознака на
коловозу.
Сви радови на одржавању како вертикалне
тако и хоризонталне саобраћајне сигнализације
врше се у складу са указаним потребама и средствима предвиђеним буџетом Општине Брод за
2017. годину, према "Катастру сигнализације и
лутне опреме јавних путева на подручју Општине
Српски Брод" и Измјене и допуне катастра саобраћајне сигнализације и путне опреме на
подручју Општине Босански Брод, ("Сл. гласник
Олштине Босански Брод", бр. 4/07), a на приједлог
Савјета за безбједност саобраћаја, скупштинског
тијела формираног за ову област, и уз сарадњу са
Одјељењем за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију.

Датум: 28.02.2017. год.

200
100
1400
1300
300
10000
16400 м'
За одржавање хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације планирана су средства
у износу од 20.000,00 KM (према усвојеном Буџету Општине Брод за 2017. годину) и иста ће бити
распоређена према потребама.
IV. Одржавање путева у зимском периоду
Законским прописима дефинисано je да
зимски период одржавања путева траје од 15.
новембра текуће до 15. марта наредне године, a
под одржавањем се подразумијева:
- неутралисање поледице и уклањање снијега
са коловоза и путних објеката,
- спречавање стварања поледице на коловозу,
- посипање залеђених и засњежених коловоза
абразивним и другим материјалима.
Извођач радова на одржавању путева у зимском периоду обавезан je започети са чишћењем
снијега прије него што се накупи 7 (седам) цм
снијега на коловозу и прије него што се снијег
угази и сабије.
Ha основу значаја пута и интезитета саобраћаја на путу одредиће се приоритети за
обезбјеђење проходности путева, односно путних
релација a детаљнији услови биће одређениОперативним програмом зимске службе који,
Одељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију доноси у сарадњи са
представницима Мјесних заједница.
У случају сусњежице, ледене кише и настанка
поледице, извођач радова мора одмах реаговати
одговарајућим начином посипања.
Веома je важно обавезати извођача радова да
са асфалтираних саобраћајница које имају површинску одводњу, уклони сав посипни материјал
пo престанку потребе за истим.
Средства предвиђена за обављање послова
зимске службе за 2017. годину износе 52.000,00
KM (према усвојеном Буџету Општине Брод за
2017. годину).
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Брод".

Датум: 28.02. 2017. год.
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Број: 01-022-22/17
Датум: 27.02. 2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
__________________________________________
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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".

43.
Ha основу члана 36. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 5/14) и
чланова 114. и 120. Пословника о раду Скупштине
општине Брод ("Службени гласник општине
Брод", број 6/14), Скупштина општине Брод, на 4.
редовној сједници, одржаној дана 27.02.2017.
године доноси
ЗАКЉУЧAK
о прихватању Информације о реализацији
капиталних и других значајнијих улагања у
2016. години
1. Прихвата се Информација о реализацији
капиталних и других значајнијих улагања у 2016.
години
2. Саставни дио овог Закључка у предмету
чини Информација из тачке 1.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у "Службеном гласнику
општине Брод".
Број: 01-022-28/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
__________________________________________
44.

Ha основу члана 36. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 5/14) и
члана 114. и 120. Пословника о раду Скупштине
општине Брод ("Службени гласник општине
Брод", број 6/14), Скупштина општине Брод на 4.
редовној сједници, одржаној дана 27. 02. 2017.
године доноси

Број: 01-022-30/17
Датум: 27.02. 2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
__________________________________________
45.

Ha основу члана 36. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 5/14) и
члана 114. и 120. Пословника о раду Скупштине
општине Брод ("Службени гласник општине
Брод", број 6/14), Скупштина општине Брод на 4.
редовној сједници одржаној дана 27.02.2017.
године, доноси
ЗАКЉУЧ AK
о прихватању Информације о стању судског
спора пo тужби тужиоца ГП " Нискоградња"
Теслић
1.Прихвата се Информација о стању судског
спора пo тужби тужиоца ГП "Нискоградња"
Теслић против тужене 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: 01-022-29/17
Датум: 27.02.2017. године

Предсједник СО-е
Иво Мијић, с.р.
__________________________________________
5.

ЗАКЉУЧAK
о прихватању Информације Полицијске
станице о стању безбједности на подручју
општине Брод

Ha основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16) и члана 78. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 5/14),
Начелник општине доноси,

1. Прихвата се Информација Полицијске
станице о стању безбједности на подручју општине Брод.

РJEШЕЊЕ
о именовању Радне групе за израду Плана
интегритета Општине Брод
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I
Именује се Радна група за израду Плана
интегритета Општине Брод, у саставу:
1. Недељко Рушкић, вд начелника Одјељења
за општу управу, координатор Радне групе,
2. Санела Латиновић, Шеф Одсјека за урбанизам, просторно планирање и екологију, у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију, члан,
3. Александра Трифковић, ССС за наплату и
контролу наплате изворних прихода, у Одјељењу
за финансије, члан,
4. Никола Ћурко, ССС за за област здравства,
школства, социјалне и дјечије заштите и односе са
удружењима грађана и невладиним организацијама, у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, члан,
5. Коста Лукић, Стручни сарадник-матичар, у
Одјељењу за општу управу, члан.
II
Задатак Радне групе je да реализује све
активности у вези са припремом и израдом Плана
интегритета Општине Брод, најкасније до 31.10.
2017.године.
III
Одговорно лице за доношење Плана интегритета јe Начелник општине Брод.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-052-9/17
Датум: 17.02. 2017. године

Начелник општине
Илија Јовичић, дипл.ек. с.р.
_______________________________________
3.

ОГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општинске управе
општине Брод, Рјешењем број 05-372-8/17 од
13.02.2017. године, извршило измјену у Регистра
Заједнице етажних власника Скеле Л-3 на начин
да су измјењени чланови органа управљања и лица
овлаштених за заступање.

Датум: 28.02.2017. год.

Број: 05-372-8/17
Датум: 23.02.2017. године
По овлаштењу Начелника општине
в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Пајо Тркуља, дипл.инж.геод. с.р.
_______________________________________
2.
Комисија за провођење процедуре јавног
надметања за издавање у закуп пословног простора путем непосредне погодбе
Ha основу члана 27. Одлуке о поступку и
условима издавања у закуп пословних зграда,
пословних простора и гаража у државној својини
на којима je носилац располагања општина Брод
("Сл. гласник општине Брод", број: 4/16), у
поступку додјеле у закуп пословног простора
путем непосредне погодбе, Комисија доноси:
ОДЛУКУ
о додјели у закуп пословног простора
I
Додјељују се у закуп пословни простор
(кухиња) у сутерену зграде општине Брод путем
непосредне погодбе, како слиједи:
Презиме (име оца) и Износ
Мјесечни
име/ назив правног закупа
Р/Б
износ
лица и ЈМБ/ ЈИБ
пo са
закупнине
понуђача
ПДВ- ом
1
2
3
4
Владимир Сељаковић,
1.
2,34КМ 98,28КМ
ЈМБГ: 2601958123338
II
Ова Одлука je коначна, ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Брод."
Број: 05-374-6/17
Датум: 07.02.2017. године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. Бранка Стјепановић, пред. комисије, с.р.
2. Милијана Радишић. члан комисије, с.р.
3. Никола Ћурко, члан комисије, с.р.
________________________________________

Датум: 28.02. 2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 3 Страна 29

Страна 30 Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Датум: 28.02.2017. год.

Датум: 28.02. 2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 3 Страна 31

САДРЖАЈ
Ред. број
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