Службени гласник
ОПШТИНЕ БРОД
ИЗДАВАЧ:

ГОД. 22. БРОЈ 8/17

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Датум: 08. 06. 2017. год.

БРОД

Цијена: 0,40 КМ

10.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 97/16),
члана 208. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", број 13/02, 87/07 и
50/10), члана 48. тачка 16 Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 5/14), a
у вези са чланом 14. тачка a) Одлуке о општинским административним таксама општине Брод
("Службени гласник општине Брод", број 1/12,
3/13, 1/14 и 12/14), у поступку регистрације заједница етажних власника, Начелник општине
доноси:
ЗAКЉУЧAК
1. Општша Брод, у поступку регистрације
заједница етажних власника стамбених зграда
покренутом пo службеној дужности, ослобађа се
плаћања општинске административне таксе како
слиједи:
- такса на подношење захтјева у износу од
2,00КМ,
- такса за овјеру потписа овлаштених лица за
заступање у износу од 3,00КМ пo потпису
- такса на рјешење о упису у Регистар
заједнице етажних власника у износу од 30,00КМ,
- такса за објаву огласа у службеном гласнику
општине Брод у износу 1,00 КМ пo реду текста.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику
општине Брод.
Образложење
Општина Брод je пo службеној дужности
покренула поступке регистрације заједница етажних власника стамбених зграда које то нису
добровољно извршиле у законском року од годину
дана од ступања на снагу Закона о одржавању
зграда ("Службени гласник РС", број 101/11). У

поступку регистрације, подносилац захтјева je
дужан платити у диспозитиву наведене таксе са
назначеним износима. Како се ради о поступцима
покренутим пo службеној дужности, у складу са
чланом 14. тачка a) Одлуке о општинским административним таксама општине Брод ("Службени
гласник општине Брод", број 1/12, 3/13, 1/14 и
12/14), Општина Брод се ослобађа плаћања општинске административне таксе на подношење
захтјева у износу од 2,00 КМ, таксе за овјеру
потписа овлаштених лица за заступање у износу
од 3,00 КМ пo потпису, таксе на рјешење о упису
у Регистар заједнице етажних власника у износу
од 30,00КМ и таксе за објаву огласа у службеном
гласнику општине Брод у износу од 1,00 KM пo
реду текста.
Ha основу свега наведеног, a у складу са чланом 208. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", број 13/02, 87/07 и
50/10), одлучено je као у диспозитиву рјешења.
Број: 02(05)-372-43/17
Датум: 19.05.2017. године

Начелник општине
Илија Јовичић, с.р.
_________________________________________

11.
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

Страна 2 Број 8
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Члан 1.
Додјељује се јавна површина на привремено
кориштење у сврху постављања привременог
Р/Б
1.

Датум: 08.06.2017. год.

типског пословног објекта, на локацији у Ул. 26.
августа у Броду (јавна површина око пословног
објекта Градска пијаца), пo сљедећем:

Презиме (име оца) и име/ назив Понуда за јавну
Понуђени износ
Напомена
правног лица и ЈМБ/ ЈИБ понуђача површину број мјесечне закупнине пo
Лазукић (Анђелко) Божо
Најповољнија
87
4,00 КМ/м2
ЈМБГ 0402986102001
понуда
Члан 2.

4.

Ова одлука je коначна, ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у "Службеном
гласнику општине Брод".

Поступак Јавног позива из претходног члана
провешће Комисија именована рјешењем Начелника општине.

Број: 05-370-61/16
Датум: 02.06.2017. године

Начелник општине
Илија Јовичић дипл. ек., с.р.
_________________________________________
12.

Ha основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске"
број 97/16), члана 48. Статута општине Брод
("Службени гласник општине Брод" број 05/14),
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног позива за финансирање
омладинских пројекта за 2017. годину

5.
Право учешћа на Јавном позиву имају неформалне и формалне групе младих од најмање 3
члана групе, старости чланова од 18 до 35 година.
Група je дужна да уз пријаву достави сљедећу
документацију:
- фотокопију личне карте (за све чланове
групе),
- приједлог пројекта са буџетом пројекта.
6.
Комисија доноси приједлог ранг листе пројекта. Начелник објављује коначну ранг листу.
Свака група има право приговора на ранг листу
Начелнику општине у року од 8 дана од дана
објављивања исте.

1.
7.
Овом Одлуком регулише се утрошак средстава из буџета општине Брод за 2017. годину за
финансирање омладинских пројеката за 2017.
годину.
2.

Пријаве пројеката неформалних и формалних
група за омладинске пројекте могу бити из области инфраструктуре, заштите животне средине,
спорта, образовања, културе, социјалног положаја
и омладинског рада.

Новчана средства у укупном износу од
5.000,00 KM из буџета општине Брод за 2017.
годину утрошиће се за финансирање омладинских
пројеката за 2017. годину.

Максималан износ средстава који ће се
одобрити пo пројекту je 500 KM.

3.

9.

Приједлози за финансирање омладинских
пројеката за 2017. годину прикупљаће се путем
Јавног позива.

Начелник општине ће на основу приједлога
Комисије закључити Уговоре са неформалним,
односно формалним групама младих чпје пријаве

8.

Датум: 08.06. 2017. год.
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приједлога пројеката буду изабране, чиме ће се
детаљније утврдити међусобна права и обавезе.
10.
Извршење ове Одлуке повјерава се Комисији
за провођење Јавног позива и Одјељењу за
финансије.
11.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Брод.
Број: 02-04-13/17
Датум: 06.06.2017. године

Начелник општине
Илија Јовичић, с.р.
_________________________________________

Број 8 Страна 3

Члан 3.
Извјештај о раду Комисије, односно резултатима Јавног позива, Комисија je дужна доставити Начелнику општине.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у Службеном гласнику општине
Брод
Број: 02-04-13/17
Датум:07.06.2017. године

Начелник општине
Илија Јовичић, с.р.
_________________________________________
6.
OГЛAC

13.
Ha основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске"
број 97/16), члана 4. Одлуке о расписивању Јавног
познва за финансирање омладинскшс пројекта за
2017. годину, Начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисијe за провођење Јавног
позива за омладинске пројекте у 2017. години
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење Јавног
позива за омладинске пројекте у 2017. години у
саставу, у даљем тексту Комисија:
1. Горан Гарачић, предсједник;
2. Дејан Чечавац, члан;
3. Дубравка Комел, члан;
4. Велибор Видић, записничар.
Члан 2.
Задатак Комисије je да спроведе поступак
Јавног позива из члана 1. Рјешења, размотри пријаве на основу општих и посебних услова Јавног
позива, те предложи листу пријава пројеката
Начелнику општине. Начелник општине ће након
рока за приговор, објавити коначну ранг листу.

Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-69/17 од 06.06.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-94 упис оснивања Заједнице етажних власника, са следећим податцима;
Назив и сједиште заједнице: Заједница етажних
власника Ул. Светог Саве 90. Брод, коју оснива 6
(шест) етажних власника. Дјелатност заједнице:
68.20 - изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница je овлашћена да у правном промету са
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге
послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. За свој обавезе одговара ијелокупном својом имовиномпокретним стварима, новчаним средствима и
имовинским правима којима заједница располаже.
Оснивачи и чланови заједнице одговарају за своје
обавезе супсидијарно до висине свога удјела и
плаћања трошкова одржавања зграде. Заједницу
заступа предсједник скупштине заједнице Антонија Кунић, самостално и без ограничења на мандатни период од четири године.
_________________________________________
7.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,

Страна 4 Број 8
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Улица Светог Саве бр.17., на основу рјешења број
05-372-67/17 од 31.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-93 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима; Назив
и сједиште заједнице: Заједница етажних власника
Ул. Скеле 2. Брод, коју оснива 8 (осам) етажних
власника. Дјелатност заједнице: 68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама
или некретнинама узетим у закуп. Заједница je
овлашћена да у правном промету са трећим
лицима закључује уговоре и обавља друге послове
правног промета у оквиру своје дјелатности,
самостално и без ограничења. За свој обавезе
одговара цјелокупном својом имовином- покретним стварима, новчаним средствима и имовинским правима којима заједница располаже. Оснивачи и чланови заједнице одговарају за своје обавезе супсидијарно до висине свога удјела и
плаћања трошкова одржавања зграде. Заједницу
заступа предсједник скупштине заједнице Ракић
Павле, самостално и без ограничења на мандатни
период од четири године.
_________________________________________
8.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-60/17 од 25.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-87 упис оснивања Заједнице етажних власника, са следећим податцима:
Назив и сједиште заједнице: Заједница етажних
власника Ул. Светог Саве 73. и 75. Брод, коју
оснива 7 (седам) етажних власника. Дјелатност
заједнице: 68.20 - изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница јe овлашћена да у правном
промету са трећим лицима закључује уговоре и
обавља друге послове правног промета у оквиру
своје дјелатности, самостално и без ограничења.
За свој обавезе одговара цјелокупном својом имовином- покретним стварима, новчаним средствима и имовинским правима којима заједница
располаже. Оснивачи и чланови заједнице одговарају за своје обавезе супсидијарно до висине свога
удјела и плаћања трошкова одржавања зграде.
Заједницу заступа предсједник скупштине заједнице Пеко Рајак самостално и без ограничења на
мандатни период од четири године.

Датум: 08.06.2017. год.

_________________________________________
9.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-64/17 од 30.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-92 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима; Назив
и сједиште заједнице; Заједница етажних власника
Ул. Светог Саве 53. и 55. Брод, коју оснива 5 (пет)
етажних власника. Дјелатност заједнице: 68.20 изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница
je овлашћена да у правном промету са трећим
лицима закључује уговоре и обавља друге послове
правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. За свој обавезе одговара
цјелокупном својом имовином- покретним стварима, новчаним средствима и имовинским правима којима заједница располаже. Оснивачи и
чланови заједнице одговарају за своје обавезе
супсидијарно до висине свога удјела и плаћања
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа
предсједник скупштине заједнице Шљивић Горан,
самостално и без ограничења на мандатни период
од четири године.
_________________________________________
10.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-62/17 од 29.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-90 упис оснивања Заједнице етажних власника, са следећим податцима;
Назив и сједиште заједнице: Заједница етажних
власника Ул. Војводе Живојина Мишића 17 (A).
Брод, коју оснива 4. (четири) етажна власника.
Дјелатност заједнице: 68.20 - изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница je овлашћена да у
правном промету са трећим лицима закључује
уговоре и обавља друге послове правног промета
у оквиру своје дјелатности, самостално и без
ограничења. За свој обавезе одговара цјелокупном

Датум: 08.06. 2017. год.
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својом имовином-покретним стварима, новчаним
средствима и имовинским правима којима заједница располаже. Оснивачи и чланови заједнице
одговарају за своје обавезе супсидијарно до висине свога удјела и плаћања трошкова одржавања
зграде. Заједницу заступа предсједник скупштине
заједнице Винчић Славојка, самостално и без ограничења на мандатни период од четири године.
_________________________________________
11.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-65/17 од 29.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број; 01-91 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима: Назив
и сједиште заједнице: Заједница етажних власника
Ул. Јована Рашковића 12. Брод, коју оснива 9.
(девет) етажних власника. Дјелатност заједнице:
68.20 - изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница je овлашћена да у правном промету са
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге
послове правног промета у оквиру своје дцелатности, самостално и без ограничења. За свој обавезе
одговара вуелокупном својом имовином- покретним стварима, новчаним средствима и имовинским правима којима заједница располаже. Оснивачи и чланови заједнице одговарају за своје обавезе
супсидијарно до висине свога удјела и плаћања
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа
предсједник скупштине заједнице Костадиновић
Даница, самостално и без ограничења на мандатни
период од четири године.
_________________________________________
12.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-63/17 од 26.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-89 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима: Назив
и сједиште заједнице: Заједница етажних власника
Ул. Војводе Живојина Мишића 23. Брод, коју осн-
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ива 11 (једанајест) етажних власника. Дјелатност
заједнице: 68.20 - изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница je овлашћена да у правном
промету са трећим лицима закључује уговоре и
обавља друге послове правног промета у оквиру
своје дјелатности, самостално и без ограничења.
За свој обавезе одговара дјелокупном својом
имовином-покретним стварима, новчаним средствима и имовинским правима којима заједница
располаже. Оснивачи и чланови заједнице одговарају за своје обавезе супсидијарно до висине
свога удјела и плаћања трошкова одржавања
зграде. Заједницу заступа предсједник скупштине
заједнице Мирела Дејан самостално и без ограничења на мандатни период од четири године.
_________________________________________
13.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-44/17 од 16.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број; 01-81 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима: Назив
и сједиште заједнице: Заједница етажних власника
Ул. Проте Матије Ненадовића 1. Брод, коју оснива
10 (десет) етажних власника. Дјелатност заједнице: 68.20 - изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница je овлашћена да у правном промету са трећим лицима закључује уговоре и обавља друге послове правног промета у оквиру своје
делатности, самостално и без ограничења. За свој
обавезе одговара цјелокупном својом имовиномпокретним стварима, новчаним средствима и
имовинским правима којима заједница располаже.
Оснивачи и чланови заједнице одговарају за своје
обавезе супсидијарно до висине свога удџела и
плаћања трошкова одржавања зграде. Заједницу
заступа предсједник скупштине заједнице Ненад
Пречаница самостално и без ограничења на мандатни период од четири године.
_________________________________________
14.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
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Улица Светог Саве бр.17., на основу рјешења број
05-372-61/17 од 26.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-88 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима: Назив
и сједиште заједнице: Заједница етажних власника
Ул. Војводе Живојина Мишића 19. (Б) Брод, коју
оснива 7 (седам) етажних власника. Дјелатност
заједнице: 68.20 - изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница je овлашћена да у правном
промету са трећим лицима закључује уговоре и
обавља друге послове правног промета у оквиру
своје дјелатности, самостално и без ограничења.
За свој обавезе одговара цјелокупном својом
имовином-покретним стварима, новчаним средствима и имовинским правима којима заједница
располаже. Оснивачи и чланови заједнице одговарају за своје обавезе супсидијарно до висине свога
удјела и плаћања трошкова одржавања зграде.
Заједницу заступа предсједник скупштине заједнице Слабинац Вишња самостално и без ограничења на мандатни период од четири године.
_________________________________________
15.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-51/17 од 17.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-86 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима: Назив
и сједиште заједнице: Заједница етажних власника
Ул. Цара Лазара 18. Брод, коју оснива 8 (осам)
етажних власника. Дјелатност заједнице: 68.20 изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница
je овлашћена да у правном промету са трећим
лицима закључује уговоре и обавља друге послове
правног промета у оквиру своје дјелатности,
самостално и без ограничења. За свој обавезе одговара цјелокупном својом имовином- покретним
стварима, новчаним средствима и имовинским
правима којима заједница располаже. Оснивачи и
чланови заједнице одговарају за своје обавезе
супсидијарно до висине свога удјела и плаћања
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа
предсједник скупштине заједнице Јасминка Радовановић самостално и без ограничења на мандатни период од четири године.
_________________________________________
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16.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-46/17 од 17.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-84 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима; Назив
и сједиште заједнице: Заједница етажних власника
Ул. Светог Саве 50. Брод, коју оснива 6 (шест)
етажних власника. Дјелатност заједнице: 68.20 изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница
je овлашћена да у правном промету са трећим
лицима закључује уговоре и обавља друге послове
правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. За свој обавезе одговара
цјелокупном својом имовином- покретним стварима, новчаним средствима и имовинским правима
којима заједница располаже. Оснивачи и чланови
заједнице одговарају за своје обавезе супсидијарно до висине свога удела и плаћања трошкова
одржавања зграде. Заједницу застзша предсједник
скупштине заједнице Саво Ненадић самостално и
без ограничења на мандатни период од четири
године.
_________________________________________
17.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-43/17 од 17.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-82 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима: Назив
и сједиште заједнице: Заједница етажних власника
Ул. Светог Саве бр. 58. Брод, коју оснива 7 (седам)
етажних власника. Дјелатност заједнице: 68.20 изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница je овлашћена да у правном промету са трећим
лицима закључује уговоре и обавља друге послове
правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. За свој обавезе одговара цјелокупном својом имовином-покретним
стварима, новчаним средствима и имовинским
правима којима заједница располаже. Оснивачи и
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чланови заједнице одговарају за своје обавезе
супсидијарно до висине свога удјела и плаћања
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа
предсједник скупштине заједнице Љубиша Крајишник самостално и без ограничења на мандатни
период од четири године.
_________________________________________
18.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-45/17 од 17.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број; 01-83 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима: Назив
и сједиште заједнице: Заједница етажних власника
Ул. Светог Саве 57. и 59. Брод, коју оснива 6
(шест) етажних власника. Дјелатност заједнице;
68.20 - изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница je овлашћена да у правном промету са
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге
послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. За свој обавезе
одговара цјелокупном својом имовином- покретним стварима, новчаним средствима и имовинским правима којима заједница располаже. Оснивачи и чланови заједнице одговарају за своје
обавезе супсидијарно до висине свога удјела и
плаћања трошкова одржавања зграде. Заједницу
заступа предсједник скупштине заједнице Бранко
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Митровић самостално и без ограничења на мандатни период од четири године.
_________________________________________
19.
OГЛAC
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр. 17., на основу рјешења број
05-372-48/17 од 17.05.2017 године, извршило je у
регистру Заједница етажних власника, у регистарском листу број: 01-85 упис оснивања Заједнице
етажних власника, са следећим податцима; Назив
и сједиште заједнице; Заједница етажних власника
Ул. Скеле 13. Брод, коју оснива 8 (осам) етажних
власника. Дјелатност заједнице; 68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама
или некретнинама узетим у закуп. Заједница je
овлашћена да у правном промету са трећим
лицима закључује уговоре и обавља друге послове
правног промета у оквиру своје дјелатности,
самостално и без ограничења. За свој обавезе
одговара пјелокупном својом имовином- покретним стварима, новчаним средствима и имовинским
правима којима заједница располаже. Оснивачи и
чланови заједнице одговарају за своје обавезе
супсидијарно до висине свога удјела и плаћања
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа
предсједник скупштине заједнице Дадо Петровић
самостално и без ограничења на мандатни период
од четири године.
_________________________________________

Страна 8 Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Датум: 08.06.2017. год.

САДРЖАЈ
Ред. број

Страна

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
10. Закључак ............................................................................................................................................. 1
11. Одлука о додјели јавне површине на привремено кориштење у сврху постављања
привременог типског пословног објекта, на локацији у Ул. 26. августа у Броду ........................ 1
12. Одлука о расписивању Јавног позива за финансирање
омладинских пројеката за 2017. годину ........................................................................................... 2
13. Рјешење о именовању Комисије за провођење Јавног позива за финансирање
омладинских пројеката за 2017. годину ........................................................................................... 3
АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ
6.

Оглас ................................................................................................................................................... 3

7.

Оглас ................................................................................................................................................... 3

8.

Оглас ................................................................................................................................................... 4

9.

Оглас ................................................................................................................................................... 4

10. Оглас ................................................................................................................................................... 4
11. Оглас ................................................................................................................................................... 5
12. Оглас ................................................................................................................................................... 5
13. Оглас ................................................................................................................................................... 5
14. Оглас ................................................................................................................................................... 5
15. Оглас ................................................................................................................................................... 6
16. Оглас ................................................................................................................................................... 6
17. Оглас ................................................................................................................................................... 6
18. Оглас ................................................................................................................................................... 7
19. Оглас ................................................................................................................................................... 7

_________________________________________________________________________________________
Оснивач и издавач листа ''Службени гласник општине Брод'' је Скупштина општине Брод.
''Службени гласник општине Брод'' излази по потреби. Одговорни уредник Дубравка Комел, секретар
Скупштине општине Брод. Телефон 053-610-116 и 612-115. Штампа ''Графика'' Дервента.

