Службени гласник
ОПШТИНЕ БРОД
ИЗДАВАЧ:

ГОД. 22. БРОЈ 4/17

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Датум: 22. 03. 2017. год.

БРОД

Цијена: 0,20 КМ

6.
Ha основу члана 17. Одлуке о условима и
начину кориштења јавних површина и неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини
("Службени гласник општине Брод", број 4/13 и
4/16), Начелник општине Брод доноси:
ОДЛУКУ
о додјели јавне површине на привремено
кориштење у сврху постављања привременог
типског пословног објекта, на локацији у Ул.
26. августа у Броду
Члан 1.
Додјељује се јавна површина на привремено
кориштење у сврху постављања привременог типског пословног објекта, на локацији у Ул. 26.
августа у Броду (јавна површина око пословног
објекта Градска пијаца), пo сљедећем:
Презиме
(име оца) и
Р/
име/назив
Б правног лица
и ЈМБ/ЈИБ
понуђача
Мишан
(Стипан)
1.
Марија
ЈМБГ
1409962196259

Понуда
за јавну
површину број

97

Понуђени износ
мјесечне Напомена
закупнине пo м2
4,00
КМ/м2

Најповољнија
понуда

Начелник општине
Илија Јовичић, дипл.ек. с.р.
_____________________________________

7.
Ha основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске", број:
97/16), те на основу члана 48. и 78. Статута општине Брод ("Сл. гласник општине Брод", број:
5/14), и Одлуке о извршењу буџета Општине Брод
за 2017. годину ("Сл. гласник општине Брод",
број: 14/16) Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о суфинансирању обуке заваривача пo
пројекту "Доквалификација и
преквалификација из области машинства и
обраде метала за завариваче TIG/WIG, REL,
MAG и ГАСНИ поступак заваривања"
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се утрошак средстава из буџета општине Брод за 2017. годину,
предвиђених за суфинансирање обуке заваривача
пo пројекту "Доквалификација и преквалификација из области машинства и обраде метала за
завариваче T1G/WIG, REL, MAG и ГАСНИ поступак заваривања".
Члан 2.

Члан 2.
Ова одлука je коначна, ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Брод".
Број: 05-370-61/16
Датум: 10.03.2017. године

Новчана средства у износу од 7.500,00. KM,
планираних буџетом општине Брод за 2017. годину, утрошиће се за суфинансирање обуке заваривача пo пројекту "Доквалификација и преквалификација из области машинства и обраде метала за
завариваче T1G/W1G, REL, MAG и ЕАСНИ поступак заваривања" за 14 кандидата.
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Члан 3.
Избор кандидата за обуке заваривача пo пројекту "Доквалификација и преквалификација из
области машинства и обраде метала за завариваче
TIG/WIG, REL, MAG и ГАСНИ поступак заваривања", извршиће се путем јавног оглашавања.
Члан 4.
Поступак јавног оглашавања из претходног
члана, провешће комисија именована рјешењем
Начелника општине.
Члан 5.
Право учешћа на овом конкурсу имају физичка, радно способна лица која испуњавају следеће критеријуме:
а) налазе се на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, биро Брод,
б) имају пријављено пребивалиште на подручју општине Брод у последњих годину дана.
Уз пријаву на јавни оглас, са јасно назначеном врстом/поступком обуке радника за обуку
заваривача (TIG/WIG, REL, MAG и ГАСНИМ поступком), потребно je доставити сљедећу документацију:
1. Увјерење о пријављеном пребивалишту на
подручју општине Брод у последњих годину дана
до дана расписивања овог огласа.
2. Увјерење да се кандидат, односно супружник налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, биро Брод, до дана расписивања овог огласа.
3. Фотокопију личне карте.
4. Кућну листу.
5. Овјерену изјаву да прихватају учешће у
суфинансирању обуке у износу од 252,57 KM.
6. Потврду центра за социјални рад Брод, о
одговарајућем социјалном статусу.
Члан 6.
Уколико се на Јавни оглас пријави више од 14
кандидата, одабир истих ће се вршити према следећим критеријумијма (начину бодовања):
1. Незапослени са евиденције Завода за
запошљавање PC, биро Брод - предност имају кандидати са дужим временом проведеним на евиденцији Завода.
2. Кандидат се налази на евиденцији Центра
за социјални рад Брод - стање социјалне потребе 25 бодова.

Датум: 22.03.2017. год.

3. Самохрани родитељ - 20 бодова.
4. Супружник незапослен - 10 бодова.
5. Број малољетних чланова уже породице 10 бодова за сваког члана породице.
Коначно рангирање ће бити извршено према
бодовној листи.
Члан 7.
Избор кандидата пo Јавном огласу вршиће
Комисија за провођење поступка јавног оглашавања именована рјешењем Начелника општине.
Након избора полазника који ће проћи обуку
заваривача TIG/WIG, REL, MAG и ГАСНИМ поступком, са сваким полазником биће закључен
уговор о начину суфинансирања обуке.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу у року од осам
дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Брод".
Члан 9.
Извршење ове Одлуке се повјерава Одељењу
за привреду и друштвене дјелатности и Комисији
за провођење поступка јавног оглашавања.
Број: 02-14-10/16
Датум: 16.03. 2017. године

Начелник општине
Илија Јовичић, дипл.ек. с.р.
_____________________________________

8.
Ha основу члана 59. став 1. тачка 8) и члана
82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16),
члана 48. став 1. алинеја 11) Статута Општине
Брод ("Службени гласник општине Брод", број
5/14) и члана 35. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Брод ("Службени гласник општине Брод", број 2/17) Начелник
општине, доноси,
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Општине
Брод

Датум: 22.03. 2017. год.
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Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
Општине Брод ("Службени гласник општине
Брод", број 2/17), у члану 20. у поглављу Одсјек за
заједничке послове, у тачки 2. Домар-курир, у
дијелу Посебни услови за обављање посла, иза
ријечи "друштвеног смјера" брише се зарез и
додају се ријечи: "у четворогодишњем трајању", a
ријеч: "једна" замјењује се ријечју: "двије".
У тачки 3. Возач-1, у дијелу Посебни услови
за обављање посла, ријечи: "КВ возач" замјењују
се ријечима: "ВКВ возач", a ријеч: "двије"
замјењује се ријечју: "три".
У тачки 4. Возач-П, у дијелу Посебни услови
за обављање посла, ријечи: "КВ возач" замјењују
се ријечима: "ВКВ возач", a ријеч: "двије" замјењује се ријечју: "три".
Члан 2.
У члану 22. у поглављу Одсјек за просторно
планирање, урбанизам и имовинско - правне послове, под тачком 5. Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове, у дијелу Посебни услови за обављање посла, ријечи: "положен
стручни испит за рад у управи", замјењује се
ријечима: "положен правосудни испит".
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- адреса Заједнице за управљање зградом ул.
Светог Саве бр. 19 Брод мијења се и гласи Трг
Патријарха Павла бр. 23 Брод.
- Антић Никола досадашњи предсједник Скупштине брише се у регистру као овлаштено лице
за заступање.
- Броћило Раско, (ЈМБГ 1907947120947) бира
се за предсједника Скупштине на мандатни
период од 4 године заступа заједницу самостално
и без ограничења.
- Ђукић Ненад, (ЈМБГ 1305965120946) бира
се за замјеника предсједника Скупштине и уписује
се у регистар као друго овлашћено лице за
заступање Заједнице
- 70320 шифра дјелатности се мијења са шифром 68.20 и 68.32. у складу са важећим прописима о класификацији дјелатности.
Заједница етажних власника je извршила
усклађење аката са Законом о одржавању зграда
("Сл. гласник Републике Српске" број 101/11),
Правилником о упису у регистар Заједница етажних власника ("Сл. гласник Републике Српске",
број 27/12), Одлуком о начину утврђивања и
измјене назива насеља, тргова и улица ("Сл.
гласник општине Брод", бр. 11/09), Одлуком
Заједнице бр. 03-23/17, бр. 04-24/17 и бр. 05-23/17
од 21.01.2017 год.
Раније донесено рјешење број 05-372-56/05
од 27.05.2005 године ставља се ван снаге.
______________________________________

Члан 3.
3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику општине Брод".
Број: 02-12-1/17
Датум: 20.03.2017.године

Начелник општине
Илија Јовичић, дипл.ек. с.р.
_____________________________________

Ha основу члана 141. Пословника о раду
Скупштине општине Брод ("Службени гласник
општине Брод" број 6/14) и члана 207. став 2
Закона о општем управном поступку ("Службени
гласник PC" број 13/02, 27/07 и 50/10), након увида
у "Службени гласник општине Брод" 1/16, Секретар скупштине врши исправку грешке у објави
Одлуке о отпису потраживања број 01-022- 2/16 од
29.01.2016. године објављене у Службеном гласнику општине Брод број 1/16 и доноси слиједећи

4.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр.17., на основу рјешења број
05-372-15/17 од 22.02.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01- 11, следећи подаци:

ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке у објави
1. Врши се исправка грешке у објави Одлуке
о отпису потраживања број 01-022- 2/16 од 29.01.
2016. године објављена у Службеном гласнику
општине Брод, број 1/16, и то дијела списка за
слиједеће ставке:
- редни број 317. Грабовац Марица стоји
54,36 KM, a треба да стоји 64,36 KM
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- редни број 323. Грбић Мирзета стоји 103,58
KM, a треба да стоји 103,68 KM
- редни број 358. Хавић Теснија стоји 123,35
KM, a треба да стоји 123,36 KM
- редни број 934. Санчанин Недељко стоји
35,64 KM, a треба да стоји 36,64 KM
- редни број 1095. Тривуновић Кристо стоји
50,33 KM, a треба да стоји 60,33 KM
- редни број 1184. Зеленковић Тања стоји
52,56 KM, a треба да стоји 62,56 KM.
2. Закључак производи правно дејство од
дана од кога производи правно дејство објава у
Службенолл гласнику општине Брод 1/16 која се
исправља.
3. Овај закључак ступа на снагу данолл доношења и биће објављен у "Службеном гласнику
општине Брод".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У Службеном гласнику општине Брод број
објавлЈвна je Одлука о отпису потраживања број
01-022- 2/16 од 29.01.2016. године. Списак коЈи je
био прилог скупштинског материјала и списак
који je објављен у у Службени гласник општине
Брод 1/16 није идентичан због разлике уочене у

Датум: 22.03.2017. год.

списку објављеном у Службенолл гласнику, те
постоји потреба да изврши исправка грешке у
објави. Списак који je био прилог скупштинског
материјала у износу 91.437,36 KM не одговара
списку објављеном у Службеном гласнику општине Брод 1/16, који je такође у износу 91.437,36
KM, али се приликом збрајања добије износ од
91.406,25 KM који je мањи за 31,12 KM због разлике на слиједећим ставкама:
- редни број 317. Грабовац Марица стоји
54,36 KM, a треба да стоји 64,36 KM
- редни број 323. Грбић Мирзета стоји 103,58
KM, a треба да стоји 103,68 KM
- редни број 358. Хавић Теснија стоји 123,35
KM, a треба да стоји 123,36 KM
- редни број 934. Санчанин Недељко стоји
35,64 KM, a треба да стоји 36,64 KM
- редни број 1095. Тривуновић Кристо стоји
50,33 KM, a треба да стоји 60,33 KM
- редни број 1184. Зеленковић Тања стоји
52,56 KM, a треба да стоји 62,56 KM.
Број: 01-022-32/17
Датум: 21.03.2017. године

Секретар СО-е
Дубравка Комел с.р.
_____________________________________
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