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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СА 24. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
На основу члана 2., 3. и 4. Закона о финансирању
политичких странака из буџета Републике, града и општине
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 65/08) и члана
41. Статута општине Брод („Службени гласник општине
Брод“ број 7/17), те чланом 111. и чланом 112. Пословника
скупштине општине Брод („Службени гласник општине
Брод“ број 9/17), Скупштина општине на 24. редовној
сједници одржаној дана 31.01.2019. године донијела је:

редовног рада политичке странке,
- покриће дијела трошкова изборне кампање политички
х странака, коалиција, независних листа и независних
кандидата којима су потврђене изборне листе за избор
одборника,
- покриће дијела трошкова рада одборничких клубова
и група.
Финансијска средства за финансирање трошкова из
наведеног члана планирају се у укупном износу од
30.000,00 КМ и обезбјеђују се из буџета општине Брод.

ОДЛУКУ

Члан 3.

1.

о финансирању политичких странака из буџетa
општине Брод за 2019. годину
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, висина, начин
обезбјеђивања и расподјела финансијских средстава из
буџета општине Брод за финансирање редовног рада и
покриће дијела трошкова изборне кампање политичких
странака, коалиција, независних одборника и рада
одборничких клубова и група.
Члан 2.
Право на финансијска средства у складу са овом
Одлуком остварују:
- политичке странке и коалиције које имају одборнике
у Скупштини општине за финансирање дијела трошкова
Ред. број

Политичка странка

1

2

Број одбор.

Расподјела средстава за финансирање дијела трошкова
редовног рада политичких странака у износу 26.000,00 КМ
се врши на сљедећи начин:
- 20 % средстава се распоређује у једнаким износима
политичким странкама и коалицијама које имају одборнике
у скупштини и независним одборницима који су изабрани
као независни кандидати;
- 80 % средстава се распоређује сразмјерно броју
освојених мандата које политичка странка, коалиција има у
скупштини:
26.000 х 20 % = 5.200,00→ 5.200,00 : 11 = 472,73 KM
- за једну странку
26.000 х 80 % = 20.800,00→ 20.800,00 : 25 = 832,00 KM
– за једног одборника.
Табеларни преглед распореда средстава за финансирање
дијела трошкова редовног рада политичких странака:

Износ за странку

Износ за 1одборника х број
одборника

УКУПНО КМ

3

4

5

6= 4+5

1

СНСД

5

472,70

832,00 х 5 = 4.160,00

4.632,70

2

СДС

4

472,73

832,00 х 4 = 3.328,00

3.800,73

3

ПДП

3

472,73

832,00 х 3 = 2.496,00

2.968,73

4

ДНС

3

472,73

832,00 х 3 = 2.496,00

2.968,73

5

СП

2

472,73

832,00 х 2 = 1.664,00

2.136,73

6

ХДЗ-БИХ

2

472,73

832,00 х 2 = 1.664,00

2.136,73

7

НС- РАДОМ ЗА
БОЉИТАК

2

472,73

832,00 х 2 = 1.664,00

2.136,73

8

СДП

1

472,73

832,00 х 1 =

832,00

1.304,73

9

ПОСАВСКА
СТРАНКА

1

472,73

832,00 х 1=

832,00

1.304,73

10

СРС-РС

1

472,73

832,00 х 1 =

832,00

1.304,73

11

ХНС-БИХ

1

472,73

832,00 х 1 =

832,00

1.304,73

УКУПНО

25

5.200,00

20.800,00

26.000,00

2

2
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Члан 4.

Уколико одборник у току трајања мандата напусти
политичку странку, финансијска средства задржава
политичка странка којој је одборник до тада припадао.
Члан 5.
Средства за рад одборничких клубова и група у износу
од 4.000,00 КМ додјељују се ради покрића:
- паушалних трошкова за рад у изборним јединицама
одборника,
- путних трошкова у иностранство ако организатор није
Скупштина општине,
- трошкова набавке материјала- горива, штампе,
службених гласника и публикација и
- остале трошкове везане за рад одборника у клубовима
и групама.
Средства за рад одборничких клубова и група
додјељиват ће се политичким странкама за покриће
трошкова из претходног члана као и другим организацијама
и корисницима по одлуци клуба, односно групе.
Члан 6.
Средства из претходног члана расподјељиват ће се на
сљедећи начин:
укупан износ од 4.000,00 КМ дијели се равномијерно
на укупан број одборника и то: 4.000,00 : 25 = 160,00 КМ
за једног одборника
Средства ће се дозначавати политичкој странци,
сразмјерно броју одборника из политичке странке који су
заступљени у клубу одборника или одборничкој групи.
Средства која наведеном расподјелом припадају
одборницима који нису приступили клубу или групи биће
нераспоређена све док не приступе клубу или групи.
Уколико одборници до краја године не приступе ни
клубу ни групи, средства ће остати нераспоређена у буџету
општине Брод за 2019. годину.
Члан 7.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
финансије општине Брод.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о финансирању политичких странака из буџетa
општине Брод за 2018. годину („Службени гласник општине
Брод“ број 2/18).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“ , а
примјењиват ће се за 2019. годину.
Број: 01-022-12/19			
Датум: 31.01.2019. године
Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р
2.
На основу члана 39. став 2. тачка 2., члана 41. и члана 51.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 41. став 1. тачка 2.
Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 7/17) и члана 111. и 112. Пословника о раду Скупштине

општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број
9/17), Скупштина општине Брод на 24. редовној сједници
одржаној дана 31.01.2019. године донијела је:

ОДЛУКУ

о утврђивању висине одборничког додатка и накнада
радних тијела Скупштине општине Брод за 2019.
годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина одборничког додатка
Скупштине општине и накнаде радних тијела Скупштине
општине Брод.
Члан 2.
За обављање одборничке дужности одборник има право
на одборнички додатак у мјесечном нето износу од 450,00
КМ за фискалну 2019. годину.
Одборници са статусом функционера који су у радном
односу у Скупштини општине немају право на одборнички
додатак.
Члан 3.
Члановима сталних и повремених радних тијела
Скупштине општине за рад у радним тијелима припада
накнада у нето износу од 50,00 КМ по сједници, као и
одборницима Скупштине општине и начелнику општине,
када у својству службеног лица присуствују закључењу
брака.
Члан 4.
Одборнички додатак одборницима и накнада радним
тијелима се исплаћује након истека мјесеца на основу
извјештаја секретара Скупштине општине о присуству
сједницама.
Члан 5.
Одборник и члан радног тијела Скупштине општине
који оправдано изостане са сједнице Скупштине општине
односно сједнице радног тијела има право на новчану
накнаду.
Одборник, односно члан радног тијела Скупштине
дужан је доставити доказ о оправданом изостанку.
У случају неоправданог изостанка одборник, односно
члан радног тијела Скупштине нема право на новчану
накнаду.
У случају неоправданог напуштања сједнице Скупштине
општине новчана накнада се умањује за 50%.
Уколико се у једном мјесецу буду одржале двије или
више сједница а одборник једној присуствује, а осталим не
присуствује, има право на новчану накнаду.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о утврђивању висине одборничког додатка и накнада
радних тијела Скупштине општине Брод за 2018. годину
(„Службени гласник општине Брод“, број 2/18).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-17/19			
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Датум: 31.01.2019. године

2

На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/11 и
100/17), члана 39. став 2.тачка 2. и тачка 10. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), члана 41. став 1. тачка 2. и тачка 10.
Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“
број 7/17), члана 111. став 1. и 112. Пословника о раду
Скупштине Општине Брод („Службени гласник Општине
Брод“ број 9/17), Скупштина Општине Брод на 24. редовној
сједници одржаној дана 31.01.2019.године, донијела је:

нафте и нафтних деривата
- пословни и помоћни простор у области дјелатности
за царинске терминале, шпедиције и промет нафтним
дериватима (бензинске пумпе)
- пословни и помоћни простор у области производње и
дистрибуције електричне енергије
- пословни и помоћни простор у области производње
металних, дрвних, прехрамбених и сл.),
- пословни и помоћни простор у области трговинске,
угоститељске, услужне и осталих дјелатности
- пословни и помоћни простор у области угоститељских
објеката за смјештај: хотели и мотели
- пословни и помоћни простор друштвеног стандарда
(школски, здравствени, социјални, културни),
- стамбени простор,
- помоћни, односно, други простор (гаража, љетње
кухиње, оставе и сл., који су у функцији главног објеката).

ОДЛУКУ

Члан 3.

Члан 1.

Висина комуналне накнаде, по m2 корисне површине
изграђеног простора, зависи од
степена опремљености насеља и зоне градског
грађевинског земљишта.

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

3.

о комуналној накнади

Овом одлуком прописује се, обавеза плаћања комуналне
накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње, одређују се основи и мјерила којима
се утврђује висина комуналне накнаде, зависно од степена
опремљености насеља комуналним објектима и уређајима
заједничке комуналне потрошње и квалитета и стандарда
комуналних производа и услуга, коришћење средстава
остварених од комуналне накнаде, на подручју Општине
Брод, те друге одредбе којима се уређује комунална накнада.
Члан 2.
(1) Основ за плаћање комуналне накнаде је, јединица
изграђене корисне површине (m2) за стамбени, пословни,
помоћни простор и објекте друштвеног стандарда, и то:
- пословни и помоћни простор у области производње
Ред. Бр

НАЗИВ УЛИЦЕ

Члан 4.
(1) Мјерила за плаћање комуналне накнаде су:
а) степен опремљености насеља комуналним објектима
и уређајима заједничке комуналне потрошње и
б) планирани обим квалитета услуга и одржавања
комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње, сходно програму, који доноси Скупштина
општине.
(2) Опремљеност насеља се утврђује, на основу
постојања изграђене инфраструктуре и то: асфалтиране
улице, канализационе мреже и расвјете поред улице.
(3) Преглед уређености улица, односно инфраструктуре,
за насељено мјесто Брод исказан је у слиједећој табели:
ВРСТА ИНФРАСТРУКТУРЕ

Канализациона мрежа

Асфалтиране улице

Електрична расвјета

1

26. августа

ДА

ДА

ДА

2

Савска обала

НЕ

ДА

ДА

3

3. марта

ДА

ДА

ДА

4

Жртава усташког терора

НЕ

НЕ

НЕ

5

1. маја

ДА

НЕ

ДА

6

9. маја

ДА

НЕ

ДА

ДА

Од кућног
броја
11-29 нема

ДА

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

ДА

Од кућног
броја 231-290 нема

7

Видовданска

8

Краља Петра I Ослободиоца

9

Хајдук Вељко

НЕ

ДА

ДА

10

Мајке Југовића

ДА

ДА

ДА

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

Од кућног Броја 2-164 и
од 1-157 има, А кућни
бројеви 158,160 и 162
нема и од 166-190 и од
159-185 нема

ДА

11

Стадионска

12

Крајишких бригада

ДА

ДА

ДА

13

Трг Патријарха Павла

ДА

ДА

ДА

14

Др Јована Рашковића

ДА

ДА

ДА

15

Скеле

ДА

ДА

ДА

16

Светог Саве

ДА

ДА

ДА

17

Стевана Немање

ДА

ДА

ДА

4

2

Ред. Бр
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ВРСТА ИНФРАСТРУКТУРЕ
Канализациона мрежа

Асфалтиране улице

Електрична расвјета

18

Војводе Живојина Мишића

ДА

ДА

ДА

19

Петра Петровића Његоша

ДА

ДА

ДА

20

Николе Тесле

ДА

ДА

ДА

21

Београдска

ДА

ДА

ДА

22

Стеванa Синђелића

ДА

ДА

ДА

23

Вучијачка

ДА

ДА

ДА

24

20. април

НЕ

НЕ

ДА

25

Хајдук Станка

ДА

ДА

ДА

26

Михајла Пупина

ДА

ДА

ДА

27

Радојке Лакић

ДА

ДА

ДА

28

Бранка Радичевића

ДА

ДА

ДА

30

Петра Кочића

НЕ

НЕ

НЕ

31

Змај Јове Јовановића

НЕ

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

Од кућног броја 2-28 и од
1-77 има, од 30-32 и од
79 -147 нема , од 34-88 и
од 149-211 има

Од кућног броја
2-4 и од 1-19 има, од 6-88,
96-112 и од 21- 73 нема,
а од 90-94, 114-124 и од
75-143 има

Од кућног броја 2-12 и од
1-31 има, од 14-120 и од
33- 123 нема, а од 122-124
и од 125-143 има

32

Бродског батаљона

Од кућног броја
2-88, 96-112 и од 1-75
нема а од 90-94, 114-124 и
од 77-143 има

33

Војводе Степе Степановића

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

ДА

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

34

Цара Лазара

ДА

ДА

ДА

35

Доситеја Обрадовића

ДА

НЕ

ДА

36

Југ Богдана

НЕ

НЕ

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

37

Проте Матије Ненадовића

ДА

ДА

ДА

38

Петра Мрковића

ДА

НЕ

ДА

39

Мајке Јевросиме

ДА

ДА

ДА

40

Војводе Радомира Путника

ДА

ДА

ДА

41

Марије Бурсаћ

НЕ

НЕ

НЕ

42

Светог Ћирила и Методија

ДА

ДА

ДА

43

Ђенерала Драже

ДА

ДА

ДА

44

Десанке Максимовић

НЕ

НЕ

НЕ

45

Јована Дучића

ДА

ДА

До кућног бр 2. има

46

Рафинеријско насеље

НЕ

ДА

ДА

47

Стевана Сремца

ДА

ДА

ДА

48

Лазе Лазаревића

НЕ

НЕ

ДА

49

Карађорђа Петровића

НЕ

НЕ

ДА

50

Владимира Роловића

ДА

ДА

ДА

51

Љутице Богдана

ДА

ДА

ДА

52

Милана Ракића

НЕ

НЕ

ДА

54

Војислава Илића

ДА

ДА

ДА

56

Саве Ковачевића

ДА

ДА

ДА

57

Вука Караџића

ДА

ДА

ДА

58

Солунских добровољаца

ДА

ДА

ДА

59

Бранка Ковачевића

ДА

ДА

ДА

60

Трг 7. октобра

ДА

ДА

ДА

61

Ђуре Јакшића

ДА

ДА

ДА

62

Иве Андрића

ДА

ДА

ДА

63

Петра Прерадовића

ДА

ДА

ДА

64

Укринска

ДА

ДА

ДА

65

Каменичка

ДА

ДА

ДА

66

Војводе Момчила Ђујића

ДА

ДА

ДА

67

Равногорска

ДА

ДА

ДА
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НАЗИВ УЛИЦЕ

2

ВРСТА ИНФРАСТРУКТУРЕ
Канализациона мрежа

Асфалтиране улице

Електрична расвјета

68

Озренска

ДА

ДА

ДА

69

Илије Гарашанина

НЕ

НЕ

ДА

70

Семберијска

НЕ

ДА

НЕ

71

Косовска

ДА

НЕ

ДА

72

Острве

НЕ

до кућног броја 38 има

ДА

73

Полојска

НЕ

НЕ

ДА
ДА

74

Пилота Бранка Пјанића

НЕ

до кућног броја 1-3 и 2-8
има,даље нема

75

Посавска

НЕ

ДА

ДА

76

I Српског батаљона

НЕ

НЕ

ДА

77

Српских Јунака

НЕ

ДА

ДА

78

Шеталиште Душка Трифуновића

ДА

ДА

ДА

79

Саве Ковачевића Огранак I

НЕ

НЕ

НЕ

80

Саве Ковачевића Огранак II

НЕ

НЕ

НЕ

81

Саве Ковачевића Огранак III

НЕ

НЕ

НЕ

82

Саве Ковачевића Огранак IV

НЕ

НЕ

НЕ

83

Саве Ковачевића Огранак V

НЕ

НЕ

НЕ

84

Саве Ковачевића Огранак VI

НЕ

НЕ

НЕ

85

Борачка

ДА

НЕ

НЕ

86

Сергеја Јесељина

ДА

ДА

ДА

87

Стевана Мокрањца

ДА

ДА

НЕ

88

Воје Горановића

ДА

ДА

НЕ

89

15. Септембар

ДА

ДА

НЕ

90

Исидоре Секулић

Од кућног броја 2-26 и од
1-13 има

Од кућног броја 2-26 и од
1-13 има

Од кућног броја 2-26 и од
1-13 има

91

Ђачка

ДА

ДА

ДА

92

Српских бораца

ДА

ДА

ДА

93

12 беба

ДА

ДА

ДА

94

Слађане Кобас-13. звјездице

ДА

ДА

ДА

95

Милана Тепића

ДА

НЕ

ДА

96

Бранка Ћопића

ДА

НЕ

ДА

97

Светозара Ћоровића

ДА

ДА

ДА

98

Меше Селимовића

ДА

ДА

ДА

99

Свилајска

ДА

ДА

ДА

100

Коридор живота 92.

НЕ

НЕ

НЕ

(4) Одјељење ће водити евиденцију о промјенама, из
става 5. овог члана.
Члан 5.
(1) Комунална накнада се одређује, према јединици
изграђене корисне површине (m2), за стамбени, пословни и
помоћни простор и објекте друштвеног стандарда.
(2) Изграђена корисна површина представља збир свих
подних површина просторија које одговарају намјени и
функцији објекта.
Члан 6.
(1) Обвезници комуналне накнаде су власници на
стамбеном, пословном или другом простору, привременом
или сталном, носиоци станарског права, закупци стамбеног,
пословног или другог простора, односно физичка и правна
лица, која су корисници објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње.
(2) Под помоћним, односно другим простором, сматрају
се грађевине које посредно служе одређеној дјелатности
или намјени, обезбјеђивањем услова за функцију главних
објеката.

(3) Дјелатност заједничке комуналне потрошње су
услуге и производи који се могу дефинисати и измјерити
али које није могуће посебно наплатити од сваког корисника
услуге, према количини стварно извршене комуналне услуге
или коришћењу комуналне услуге.
Члан 7.
(1) Висина комуналне накнаде утврђује се рјешењем
Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију Општине Брод (у даљем тексту:
Одјељење), појединачно, за сваку текућу годину.
(2) Против рјешења, из претходног става, може се
изјавити жалба Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију.
(3) Рјешење којим се утврђује обавеза плаћања
комуналне накнаде, физичким и правним лицима, обавезно
садржи:
- за правна лица: тачан назив фирме, сједиште и ЈИБ,
- за физичка лица-власнике предузетничких радњи: име
и презиме, адреса сједишта фирме, адреса простора у којем
се налази предузетничка радња и ЈИБ,
- за остала физичка лица: име и презиме, адреса
становања и ЈМБГ
- корисну површину простора, обрачунски период и

6

2

4.2.2019.

износ комуналне накнаде,
- рачун јавних прихода Општине Брод, врсту прихода,
шифру општине и буџетску организацију
- напомена да ће се, у случају кашњења у плаћању,
комуналне накнаде, зарачунати законска затезна камата.
(4) За провођење поступка, по овој одлуци, примјењиваће
се одредбе Закона о општем управном поступку. Уколико
у спису конкретног предмета постоје потребни докази,
Одјељење ће примјенити одредбе скраћеног управног
поступка и донијети првостепено рјешење, а ако нема
поменутих доказа, Одјељење ће провести испитни поступак
и донијети првостепено рјешење.
Члан 8.
(1) Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје са
даном изградње или стицања у власништво или стицања
права коришћења простора, из члана 2. ове одлуке, а
престаје са даном престанка коришћења простора (објекта),
на основу коначног рјешења, о рушењу, односно рушењем
тог простора (објекта).
(2) Обвезник комуналне накнаде је дужан да, у року од
15 дана од дана изградње или стицања права власништва
или права коришћења простора, из члана 2. ове одлуке,
поднесе пријаву Одјељењу и да о томе поднесе доказе, о
свом трошку, ради утврђивања комуналне накнаде.
(3) Ако наступе промјене, које су од значаја за коришћење
стамбеног, пословног или другог, односно помоћног
простора, за чије је коришћење прописана обавеза плаћања
комуналне накнаде, нова обавеза или престанак обавезе
плаћања, производи дејство првог дана наредног мјесеца,
у односу на насталу промјену. Наведене промјене, обвезник
комуналне накнаде је дужан пријавити Одјељењу и о томе
доставити доказе. У противном, сматраће се да поменуте
промјене нису настале.
(4) Обвезник комуналне накнаде је дужан платити
комуналну накнаду, на основу стамбеног, пословног или
помоћног, односно, другог простора, без обзира да ли
обвезник такав простор стварно користи или не користи.
(5) Обвезник плаћања комуналне накнаде je дужан
пријавити Одјељењу, сваку промјену, од које зависи висина
и обавеза плаћања комуналне накнаде, и то у року од 15
дана, од дана настанка промјене.
(6) Уколико обвезник или неко друго правно
заинтересовано лице, из одређеног разлога у текућој години
пријави промјену, која се односе на престанак обавезе
обвезника (уговор с другим лицем, смрт странке или други
разлози), и/или на успостављање обавезе новом обвезнику,
обавеза плаћања комуналне накнаде ће се утврдити, сходно
насталој промјени, сразмјерно броју мјесеци, у којима су
поменута лица били обвезници, у текућој години.
(7) Обавеза плаћања комуналне накнаде привредног
друштва престаје даном покретања

ликвидационог и стечајног поступка код надлежног
суда, а у складу са законским прописима који регулишу
ову област, док за остала правна и физичка лица обавеза
престаје закључењем правног посла (уговор о продаји) са
другим лицем, статусном или власничком промјеном или
уклањањем објекта.
Члан 9.
(1) Комунална накнада представља приход буџета
Општине Брод.
(2)Комунална накнада се плаћа, ради обављања послова
заједничке комуналне потрошње и коришћења објеката и
уређаја заједничке комуналне потрошње.
(3)Средства остварена наплатом комуналне накнаде,
намијењена су за финансирање комуналних дјелатности, у
складу са овом одлуком, Програмом који доноси Скупштина
Општине Брод и Одлуком о извршењу буџета Општине
Брод и то за:
- чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
- одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и
рекреационих површина,
- одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним
мјестима,
- одвођење атмосферских падавина и других вода са
јавних површина,
- јавна расвјета у насељеним мјестима,
- дјелатност зоохигијене.
(4) Поред комуналних дјелатности, наведених у
претходном ставу, као дјелатности од посебног јавног
интереса, које су незамјењив услов живота и рада грађана,
те других субјеката, које се финансирају из средстава
наплаћене комуналне накнаде, утврђују се и сљедеће
комуналне дјелатности:
- уређење грађевинског земљишта, на подручју
Општине Брод,
- одржавање и уређење осталих објеката, уређаја
заједничке комуналне потрошње, те за друге намјене.
Члан 10.
Износ комуналне накнаде на годишњем нивоу (КН),
добија се множењем изграђене корисне површине (Пк)
за стамбени, пословни и помоћни простор који служи
стамбеном или пословном простору (m2), са износом
комуналне накнаде (Икн) по јединици мјере сходно зони
грађевинског земљишта и врсти дјелатности (КМ/m2)
према формули:
КН (КМ)= Пк (м2) x Икн (КМ/m2)
при чему је КН – комунална накнада (KM), Пк - изграђена
корисна површи на (m2) и Икн – износ комуналне накнаде
по јединици мјере (КМ/m2), сходно зони грађевинског
земљишта и врсти дјелатности, одређује се како слиједи:

Износ комуналне накнаде по зонама и врсти дјелатности (КМ/m2)
Врста простора и дјелатности

I

II

III

IV

V

VI

Остало
грађ.зем.

1. Стамбени простор

0,96

0,80

0,72

0,64

0,48

0,32

0,16

2. Помоћни простор (гаража, љетње
кухиње, оставе и сл.)

0,48

0,40

0,36

0,32

0,24

0,16

0,08

1. Пословни и помоћни простор у
области производње нафте и
нафтних деривата

12,90

11,80

11,00

9,60

8,60

7,50

6,40

2. Пословни и помоћни простор у
области дјелатности за царинске
терминале, шпедиције и промет
нафтним дериватима
(бензинске пумпе)

12,00

11,00

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

I Стамбени и помоћни простор

II Пословни и помоћни простор
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3. Пословни и помоћни простор у
области производње и дистрибуције
електричне енергије

9,00

8,80

8,60

7,50

5,40

5,20

5,00

4. Пословни и помоћни простор у
области друге производња (металска,
дрвна, прехрамбрена и сл.)

6,00

5,40

4,80

4,00

3,00

2,80

2,50

5. Пословни и помоћни простор у
области трговинске, угоститељске,
услужне и осталих дјелатности

4,80

4,00

3,60

3,20

2,40

1,60

0,80

6. Пословни и помоћни простор у
области угоститељских објеката за
смјештај: хотели и мотели

3,00

2,00

1,80

1,60

1,20

0,80

0,40

(2) Годишњи износ комуналне накнаде се умањује за
индивидуалне стамбене и помоћне просторе и то за:
- 10 % ако Улица нема канализациону мрежу,
- 10 % ако Улица нема асфалта и
- 5 % ако Улица нема расвјету.
Члан 11.
(1) Докази за утврђивање изграђене корисне површине
простора су:
1) подаци из РУГИПП- ПЈ Брод: копија катастарског
плана, лист непокретности и извод из књиге уложених
уговора за стамбени простор-стан и друга акта,
2) техничка документација,
3) тлоцрт или налаз и мишљење правног лица за
геодетске послове,
4) налаз и мишљење вјештака архитектонско грађевинске струке,
5) записник са увиђаја, који саставља Одјељење,
6) и други, који се односе на предметне просторе.
(2) Наведене доказе, од тачке 1) до 4), у жалбеном
поступку прибавља, о свом трошку, обвезник комуналне
накнаде и доставља их Одјељењу, у спис конкретног
управног предмета. Приликом утврђивања корисне
површине, Одјељење утврђује чињенице, на основу
појединачног или од више наведених доказа.
Члан 12.
(1) Комунална накнада одређује се у годишњем износу, а
плаћа се квартално у једнаким износима, и то:
- први квартал плаћа се до 31.03.,
- други квартал плаћа се до 30.06.,
- трећи квартал плаћа се до 30.09. и
- четврти квартал плаћа се до 31.12. текуће године.
(2) Ако по правном лијеку на првостепено рјешење
одлучи надлежни орган, на начин да се предмет врати
првостепеном органу на поновни поступак, у којем се,
након протека текуће године, правоснажно утврди, да је
обвезник дужан платити утврђену комуналну накнаду, онда
је обвезник дужан, да у цијелости плати, одједном, укупни
износ комуналне накнаде.
Члан 13.
(1) Комунална накнада се не плаћа, за објекте односно
просторе, који се користе, у сљедеће сврхе:
1. предшколско, основно и средње образовање, у
државној својини,
2. здравствена и социјална заштита, у државној својини,
3. за све организације које се финансирају потпуно или
дjелимично из буџета Општине Брод,
4. паркове, дечја игралишта, купалишта и спортске
објекте, у државној својини,
5. грађевинско земљиште, намјењено за депоније,
водоснабдијевање и површине, на којима су лоцирани
уређаји за одвођење оборинских вода,
6. хуманитарне организације,

7. вјерске заједнице,
8. ватрогасна служба,
9. омладинске организације.
(2) За наведене случајеве из става 1. овог члана,
Одјељење неће водити поступак, ни доносити рјешење.
(3) Ослобађају се плаћања комуналне накнаде, за један
стамбени и помоћни простор:
1. чланови породице погинулог борца (брачни друг,
дјеца и родитељи), ако су корисници права на породичну
инвалиднину,
2. војни инвалиди, од I до IV категорије, ако су корисници
права на личну војну инвалиднину,
3. лица која примају пензију, која није већа, од износа
двију најнижих мјесечних пензија, у Републици Српској
(доказ: пензијски чекови, из претходна два мјесеца),
4. старачко домаћинство које нема прихода, које чини
једно лице од 65 или више година, или носилац домаћинства
и његов супружник који немају прихода, (доказ: увјерење
ПИО-а, кућна листа и овјерена изјава у општини да немају
прихода),
5. домаћинство чији су сви радно-способни чланови
незапослени и који немају прихода (доказ: увјерење завода
за запошљавање, кућна листа и овјерена изјава у општини),
6. лица која примају социјалну помоћ (доказ: увјерење
Центра за социјални рад).
(4) Лица из става (3) тачке 1. и 2. овог члана, Одјељење
прибавља по службеној дужности и неће водити поступак,
ни доносити рјешење.
(5) Лица из става (3) овог члана, од тачке 3. до тачке
6. овог члана, дужна су да, поднесу захтјев Одјељењу, за
ослобађање плаћања комуналне накнаде, за стамбени и
помоћни простор.
Члан 14.
(1) Привредни субјекти, односно правна лица и
предузетници, који су основани у текућој години и имају
сједиште у Броду, ослобађају се плаћања комуналне
накнаде, по основу конкретног пословног простора, на
период од 12 мјесеци, рачунајући од дана оснивања. Након
тога, исти субјекти су дужни поднијети пријаву Одјељењу
ради утврђивања комуналне накнаде.
(2) У случају статусних промјена, привредног субјекта,
који је ослобођен од плаћања комуналне накнаде, и који
је наставио пословати под другим именом, исти је дужан
пријавити ту промјену, у складу са овом одлуком.
(3) Привредни субјекти из става 1. овог члана, дужни
су поднијети Одјељењу захтјев за ослобађање од плаћања
комуналне накнаде, по основу пословних простора.
Члан 15.
(1) Одјељење ће успоставити евиденцију обвезника
плаћања комуналне накнаде, односно донијетих рјешења о
обавези плаћања комуналне накнаде.
(2) Одјељење ће извршити евидентирање обавеза
плаћања комуналне накнаде, у програмску аналитичку
евиденцију помоћне књиге, а за рјешења за која је
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поднесена жалба, извршиће се сторнирање задужење до
правоснажности рјешења.
Члан 16.
(1) Поступци који су покренути, у предмету комуналне
накнаде, прије дана ступања на снагу ове одлуке, a који нису
правоснажно окончани, рјешаваће се, у складу са Одлуком
о комуналној накнади – Пречишћени текст (“Службени
гласник општине Брод”, број 9 /18).
(2) Комунална накнада којом ће се обрачунати период
од 01.01.2019. године до дана ступања на снагу Одлуке,
обрачунаће се у складу са одредбама Одлуке о комуналној
накнади (9/18 – Пречишћени текст).
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о комуналној накнади (3/15, 1/17, 2/18 и 9/18 – Пречишћени
текст).
Број: 01-022-10/19			
Датум: 31.01.2019. године
Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р
4.
На основу члана 95. став 2. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“ број 79/15), члана 39. став 2. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 41тачка 9. Статута општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17),
чланова 111. и 112. Пословника о раду Скупштине
општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број
9/17), Скупштина општине Брод, на приједлог Управног
одбора Јавне установе предшколске „Бели анђео“Брод, на
24. редовној сједници одржаној дана 31.01. 2019. године,
доноси:

ОДЛУКУ

о економској цијени услуге
ЈУП „Бели анђео“ Брод за 2019.годину
I
Економска цијена услуге ЈУП „Бели анђео“ Брод за
2019. годину утврђује се у износу од 384,03 КМ.
II
Структуру економске цијене услуге (боравка дјетета)
чине укупни трошкови (зараде запослених и други расходи
запослених, као и сви остали трошкови пословања) према
броју уписане дјеце.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-14/19			
Датум: 31.01.2019. године
Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

5.
На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Српске“ број 89/13),
члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службенби гласник Републике Српске“ број 97/16),
члана 132. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник
Општине Брод“ број: 3/13, 10/15, 9/17, 4/18), члана 41. став
2. Статута општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број 7/17), члана 111. и 112. Пословника о раду
Скупштине општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, 9/17), Скупштина општине Брод на 24. редовној
сједници одржаној дана 31.01. 2019. године доноси:

ОДЛУКУ

о допуни Одлуке о аутобуским стајалиштима на
подручју општине Брод
Члан 1.
У члану 6. став 4. тачка 6. иза подтачке 6.1 додаје се
нова подтачка 6.2 која гласи: „Аутобуско стајалиште Клакар
Горњи (Бјелице) – Л 14“;
У члану 6. став 4. тачка 7. иза подтачке 7.2 додаје се нова
подтачка 7.3 која гласи:
„Аутобуско стајалиште Клакар Доњи (Основна школа)
– Л 15“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Брод.
Број: 01-022-13/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

6.
На основу члана 2. став 3. Закона о безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ 63/11), члана 39. став 2., тачка
2. Закона о Локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана 41. тачка 2 Статута
општине Брод („Службени гласник општине Брод“ број
7/17), члана 111 и 112. Пословника о раду Скупштине
општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број
9/17), Скупштина општине на 24. редовној сједници
одржаној дана 31.01.2019. године, доноси:

ОДЛУКУ

о безбједности саобраћаја на путевима на подручју
општине Брод
I – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овом одлуком регулишу се, у складу са законом,
одређене мјере безбједности, услови и правила одвијања
саобраћаја на путевима општине Брод, која нису регулисана
законом и другим прописима.
(2) Јавним саобраћајним површинама у смислу ове
одлуке смтрају се: путеви,улице, тргови, тротоари, мостови,
бициклистичке стазе и траке, шеталишта, паркови,
паркиралишта, аутобуска и такси стајалишта и друге
саобраћајне површине (у даљем тексту: саобраћајнице).
(3) Ова Одлука примјењује се на предузећа, установе и
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II – УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Члан 2.
(1) Саобраћајна сигнализација и опрема
путу
поставља се на основу Главног пројекта саобраћајне
сигнализације и опреме пута, када је у питању саобраћајна
сигнализација и опрема пута сталног карактера.
(2) Сигнализација и опрема пута може се поставити на
основу рјешења Комисије, коју именује Начелник општине
и таква саобраћајна сигнализација и опрема пута име
привремени карактер, до израде одговарајућег саобраћајног
пројекта.
Члан 3.
(1) У циљу подстицања превентивних и других
активности у области безбједности саобраћаја, остваривања
координације и сарадње укључених субјеката основан је
Савјет за безбједност саобраћаја општине. (у даљем тексту
Савјет).
(2) Стручно – административне послове за потребе
Савјета из става 1. овог члана обавља Одјељење за просторно
уређење, стамбено – комуналне послове и екологију (у
даљем тексту одјељење).
(3) Савјет броји пет чланова. Чланове Савјета именује
Скупштина општине на приједлог Начелника општине.
(4) Чланови Савјета именују се из реда:
- органа управе из области саобраћаја,
- МУП – а,
- стручњака из области друмског саобраћаја,
- одборника Скупштине општине и
- грађана.
(5) Задаци савјета су:
а) разматрање питања из области безбједности
саобраћаја,
б) предлагање мјера за унапређење безбједности
саобраћаја,
в) давање мишљења на стратешке документе,
г) иницирање доношења и учестовање у изради
законских и других
аката,
д)-анализира и разматра начин регулисања саобраћаја
на подручју општине,
- остварује сарадњу са средствима јавног информисања
у циљу едукације, превенције и унапређења саобраћајне
културе,
- обавља друге активности из области безбједности
саобраћаја по налозима Начелника општине,
- провођење самосталних превентивних активности и
заједничких активности са Агенцијом,
- учешће у едукацијама и обукама запослених значајних
за безбједност саобраћаја,
- учешће на конгеренцијама значајних за унапређење
знања у области безбједности саобраћаја,
- и сви остали послови који доприносе унапређењу
стања безбједности саобраћаја,
ђ) остваривање и подстицање координације и сарадње
између републичких органа управе и других тијела у
области безбједности саобраћаја.
Члан 4.
(1) Скупштина
општине
дониси
Стратегију
безбједности саобраћаја (у даљем тексту Стратегија) и
Програм безбједности друмског саобраћаја (у даљем тексту
Програм) за подручје општине Брод у складу са Стратегијом
и Програмом Републике Српске.
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(2) Стратегија садржи најзначајнија обиљежја
постојећег стања безбједности саобраћаја, предвиђање
стања система и стања безбједности саобраћаја, као и
начине њиховог остваривања, опште и дугорочне циљеве,
кључне области рада. Стратегија се израђује за период од 10
година.
(3) Програм садржи детаљну анализу постојећег
стања безбједности саобраћаја, средњорочне и краткорочне
циљеве, задатке и мјере, одговорне субјекте за спровођење
задатака и мјера, рокове за спровођење задатака и мјера, као
и потребна финансијска средства за реализацију задатака и
мјера.
Члан 5.
Одјељење најмање једном годишње подноси извјештај
Скупштини општине и Начелнику општине о стању
безбједности саобраћаја на основу предходно добијеног
извјештаја о безбједности саобраћаја сачињеног од стране
МУП – а, односно Полицијске станице Брод.
Члан 6.
Одјељење је дужно да обезбједи Агенцији за безбједност
саобраћаја Републике Српске несметан приступ подацима
значајним за безбједност саобраћаја.
Члан 7.
(1) Општина у оквиру својих права и дужности,
обезбјеђује средства за финансирање и унапређење
безбједности саобраћаја.
(2) Извори средстава за финансирање мјера и задатака
из безбједности саобраћаја су:
а) Буџет општине Брод,
б) донације, спонзорства, кредитна средства и
в) остали извори финансирања.
Члан 8.
Средства из предходног члана користе се за:
а) спровођење пројеката и активности дефинисаних
стратешким
документима из члана 4. ове Одлуке,
б) научно – истраживачки рад у области
безбједности саобраћаја,
в) изградњу и одржавања путева и саобраћајне
сигнализације.
Члан 9.
(1) Обезбјеђивање трајног, непрекидног и квалитетног
одржавања и заштите путева и несметаног одвијања
саобраћаја на путевима и градским улицама обезбједиће се
путем уговора са одговарајућим квалификованим извођачем.
(2) Надлежни орган административне службе провест
ће поступак за закључивање уговора (оквирног) споразума
са предузећем које испуњава услове да може одржавати
путну мрежу, вертикалну и хоризонталну сигнализацију,
као и опрему пута.
Члан 10.
Предузеће са којим се закључи Уговор о одржавању
локалних путева и улица у граду, дужно је да путну мрежу
и саобраћајну сигнализацију одржава у исправном стању
у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја
на путевима у БиХ („Службени Гласник БиХ“ број:
06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17), Законом о
безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ 63/11), Законом о
јавним путевима Републике Српске („Службени Гласник
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Републике Српске 89/13) и важећим Правилницима који
регулишу ову област.
Члан 11.
Полицијска станица Брод уз сагласност Одјељења
за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и
екологију, на одређеном путу или дијелу пута, у одређено
дане или у одређеном временско периоду може да пропише
забрану или ограничење саобраћаја за све или поједине
врсте возила, ограничену брзину кретања возила ако су те
забране или ограничења неопходни ради спречавања или
уклањања опасности за учеснике у саобраћају или ако су
у питању разлози за несметансаобраћај, односно ако може
оправдано очекивати да ће саобраћај бити отежан.
Члан 12.
Предузеће које одржава путну мрежу и саобраћајну
сигнализацију у случају ограничења саобраћаја из
предходног члана, дужно је да поставља и уклања
саобраћајну сигнализацију уз сагласност Одјељења за
просторно уређење, стамбено - комунале послове и
екологију.
Члан 13.
Забрањује се саобраћај свих врста моторних и
прикључних возила парковским стазама, шеталиштима и
травнатим површинама које се одржавају, осим за возила за
која су издата одобрења од стране Одјељења за просторно
уређење, стамбено – комуналне послове и екологију.
Члан 14.
На путу, паркинг простору, тротоару и другим
саобраћајним површинама забрањује се прање, чишћење и
поправка возила и других предмета.
Члан 15.
(1)У насељима општине Брод брзина кретања моторних
возила ограничава се на 50 km/h, што се регулише
саобраћајном сигнализацијом.
(2) На саобраћајницама у близини школа кретања
моторних возила ограничава се брзином од 30 km/h, што се
регулише саобраћајном сигнализацијом.
Члан 16.
На саобраћајницама гдје често бораве дјеца, пјешаци
често прелазе коловоз постављају се посебни објекти на
путу ради смањења брзине кретања возила, а у складу са
Главним пројектом саобраћајне сигнализације и опреме
пута и Правилника о постављању посебних објеката на путу
ради смањења брзине кретања возила („Службени Гласник
Републике Српске“ број 21/07.
III - САОБРАЋАЈ

изводе радови, или је забрањена за саобраћај, треба бити
видљиво обиљежена постављањем одговарајуће саобраћајне
сигнализације, како не би била угрожена безбједност и
нормално одвијање саобраћаја, а исти знакови се требају
уклонити престанком разлога због кога су и постављени.
IV – ОГРАНИЧЕЊЕ САОБРАЋАЈА
Члан 18.
(1) Саобраћајницама у којима је за све или за поједине
врсте возила забрањен саобраћај, могу се кретати:
•
Возила под пратњом, возила са првенством
пролаза, комуналне полиције и инспекције – када је
неопходно за извршење њихових послова и задатака,
•
возила која служе за обављање комуналних
послова за потребе одржавање чистоће, канализације,
водовода и топлотних изолација, одржавање постојећих
електричних, поштанско – телеграфско – телефонских
уређаја и инсталација, возила радио телевизије, одржавање
зелених површина, улица и тргова и других објеката и
инсталација комуналне инфраструктуре.
•
возила за превоз умрлих лица,
•
возила обиљежена знаком приступачности,
као и такси возила када превозе лица са оштећеним
екстремитетима или лица са 100% инвалидности.
(2) У улицама у којима је забрањено заустављање и
паркирање возила, дозвољено је заустављање и паркирање
возила става 1. овога члана, док трају радње за које су
намјењене, с тим да се не угрожава безбједност саобраћаја
и неомета нормално одвијање саобраћаја.
Члан 19.
Доставна возила (за превоз хљеба, млијека и млијечних
производа, конфекције, намјештаја, хладњаче, цистерне
за течна горива, воду и сл.) могу се у циљу снадбјевања
грађана и трговина кретати улицама гдје је саобраћај таквих
возила забрањен у временском периоду од 18 – 06 часова и
од 12 – 14 часова.
Члан 20.
(1) На основу поднесеног захтјева може се одобрити
кретање моторних возила у улицама и категорисаним и
некатегорисаним путевима у којима је саобраћај моторних
возила ограничен или забрањен у оба смјера, моторних
возила која превозе грађевински материјал на градилиште,
моторних возила чији власници станују или имају гараже,
радионице и слично у тим улицама.
(2) Одобрење по захтјеву издаје Одјељење за
просторно уређење, стамбено – комуналне послове и
екологију.
(3) У одобрењу се могу навести и посебни услови
кретања у улицама у којој је забрањен саобраћај (смјер
улазка и излазка, укупна маса возила, кружно кретање,
задржавање, обавеза чишћења коловоза и сл.)
Члан 21.

Члан 17.
(1) Улице, локални категорисани и некатегорисани
путеви морају бити обиљежени прописаном саобраћајном
сигнализацијом, којом се учесници у саобраћају упозоравају
на опасност која им пријети на путу, односно дијелу пута,
стављају до знања ограничења, забране и обавезе којих
се учесници у саобраћају требају придржавати и дају
обавјештења за безбједно и несметано одвијање саобраћаја.
(2) Дио саобраћајне површине на којој су настала
оштећења која се не могу одмах отклонити или на којој се

(1) Моторна возила која превозе опасне материје
натоварена или празна, смију се кретати, заустављати и
паркирати на дијелу пута и осталим јавним површинама
који испуњавају техничке услове у складу са одредбама
Закона о превезу опасних материја.
(2) Јавне површине и паркиралишта за возила
и средства која превозе опасне материје морају бити
опремљена и обезбијеђена са јасним датим упуством
и обиљежијма у складу са Законом о превозу опасних
материја.
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V - ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ
ВОЗИЛИМА

2

Оспособљавање кандидата за возаче моторних возила
обављају ауто – школе као правна или физичка лица које
имају важећа одобрења Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности и Министарства просвјете и културе Републике
Српске.

саобраћајне знакове.
(3) Свјетло истакнуто на вањским дијеловима зграде
које је окренуто према коловозу или стубовима поред
коловоза мора бити на одговарајући начин пригушено
и постављено тако да не доводи у заблуду учеснике у
саобраћају, нити да их заслепљује.
(4) На раскрсницама или угловима улица и на
тротоарима није дозвољено постављање објеката или засада
у троуглу прегледности, који би умањили прегледност,
односно безбједно одвијање саобраћаја. Засади у троуглу
прегледности не смију бити вишљи од 0,8м

Члан 23.

Члан 27.

(1) Почетни дио обуке у управљању моторним
возилима се врши на дијелу некатегорисаног пута – полигон
код Средњошколског центра Никола Тесла и улици Војводе
Степе Степановића.
(2) Полигон за оспособљавање кандидата за
управљање моторним возилима код Средњошколског
центра Никола Тесла за обуку кандидата А категорије и
А1 подкатегорије, те почетну обуку управљања моторним
возилом мора бити означен одговарајућом саобраћајном
сигнализацијом.
(3) Оспособљавање
кандидата
за
управљање
моторним возилом ограничава се у периоду саобраћајних
гужви у периоду од 6:30 до 7:30 часова и од 14:30 до
15:30 часова на следећим улицама, Светог Саве, Јована
Рашковића, Трг Патријарха Павла, Трг 7. Октобра.

Услови начин кориштења, организација и начин наплате
паркирања моторних возила на јавним паркиралиштима на
подручју градског насеља регулише се Одлуком о јавним
паркиралиштима општине Брод.

Члан 22.

VI - ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
Члан 24.
Уколико се дио тротоара или коловоза не може корисити
за пјешаке, односно саобраћај због привремене опасности
настале због извођења радова на објекима, односно коловозу
(уређивање фасада, санација коловоза, скидање снијега и
сл.), извођач радова, односно власник или корисник објекта
дужан је да на тротоару, односно коловозу постави бранике
и одговарајуће саобраћајне знакове у складу са одобрењем
Одјељења за просторно уређење, стамбено – комуналне
послове и екологију, којима ће се затворити опасна зона и
омогућити безбједно кретање, односно одвијање саобраћаја
у границама у којима је то изводљиво.
Члан 25.
(1) Кварове водоводних, канализационих и других
подземних инсталација и уређаја који се појаве на
саобраћајним површинама а који представљају опасност по
безбједно одвијање саобраћаја, дужно је одмах отклонити
предузеће које их одржава.
(2) За вријеме отклањања кварова у извођења радова
предузеће је дужно поставити одговарајуће саобраћајне
знакове како би се омогућило безбједно и несметано
одвијање саобраћаја.
(3) По завршетку радова извођач радова дужан је
саобраћајне површине довести у првобитно стање, о чему
Записник зачињава надзорни орган именован од стране
органа управе.
Члан 26.
(1) На објектима и стубовима непосредно поред
коловоза забрањено је истицати свјетлосне рекламе на
висини мањој од четири метра ако је интезитет свјетлости
јачи од јавне расвјете.
(2) Забрањено је поред пута на висини мањој од шест
метара истицање свјетлости које дају свјетлост црвене
и зелене боје, осим оних које се односе на свјетлосане

Члан 28.
Забрањено је груписање и задржавање пјешака на
угловима и уским тротоарима улица, као и стазама ако је
таквим стањем угрожена безбједност саобраћаја.
VII - САОБРАЋАЈ ЗАПРЕЖНИХ ВОЗИЛА
Члан 29.
(1) Возач запрежног треба управљати возилом све
вријеме док се возило креће путем и дужан је возило држати
што ближе десној ивици коловоза.
(2) Запрежним возило не смије се остављати без
надзора на путу или уз пут.
(3) Возач запрежног возила мора, док вози или води
запрегу, у периоду од првог сумрака до потпуног сванућа,
као и дању у случају смањене видљивости, носити и
свјетлоодбојни прслук.
Члан 30.
Запрежним возилом у саобраћају на путу не смије да
управља лице које није навршило 16 година старости.
Члан 31.
Забрањено је давати на управљање запрежно возило
лицу, супротно одредбама члана 29. и члана 30. ове Одлуке.
Члан 32.
(1) Запрежним возилом могу се превозити лица на
начин који омогућава безбједан превоз.
(2) Лица која се возе запрежним возилом за вријеме
кретања возила не смију стајати на возилу, сједити на
страницама возила, сједити на платоу возила са стране,
нити се наласзити на руди возила док је возило у покретру.
Члан 33.
(1) Забрањено је кретање запрежним возилима,
јахање вођење и тјерање стоке у Улицама Свети Сава, Јована
Рашковића и Трг Патријарха Павла.
(2) Изузетно, Одјељење уз предходно прибављену
сагласност Полицијске станице Брод, може одобрити
кретање запрежних возила, фијакера и јахање за туристичке,
културне и сличне намјене и прилике.
VIII - ПРЕВОЗ ЛИЦА У ПРИКЉУЧНОМ ВОЗИЛУ
КОЈЕ ВУЧЕ ТРАКТОР
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Члан 34.

Члан 39.

(1) У прикључном возилу које вуче трактор на јавном
путу могу се превозити радници ради вршења утовара или
истовара или ради обављања пољопривредних радова.
(2) На овај начин може се превозити највише пет
радника.
(3) Прикључно возило којим се врши превоз лица
мора да има: причвршћена сједишта, странице на каросерији
високе најмање 0,8m и степенице за силазак и пењање на
прикључно возило.
(4) У простору за смјештај терета, прикључног возила
које вуче трактор, забрањено је превозити лица млађа од 15
година.

(1) За вријеме уклањања снијега са саобраћајних
површина није дозвољено паркирање возила на тим
површинама.
(2) Овлаштено предузеће које је задужено за
уклањање снијега дужно је да прије почетка уклањања или
разгртања снијега постави знак заустављања и паркирања
возила, а за вријеме уклањања снијега дужни су да поставе
и одговарајућу саобраћајну сигнализацију која се односи на
ову врсту радова.
(3) Власник, односно корисник возила чије се возило
затекне на саобраћајницама, на којима се обавља уклањање
или разгртање снијега, дужан је уклонити возило у року од
2 часа, од времена постављања саобраћајне сигнализације
прописаном у ставу 2. овог члана.

Члан 35.
(1) Превоз радника у прикључном возилу које вуче
трактор може се вршити само ако трактор вуче једно
прикључно возило.
(2) У
прикључном
возилу
са
аутоматским
истоваривачем радници се смију превозити сако ако је тај
уређај искључен.
(3) За вријеме превоза, лица која се превозе не смију у
приколици стајати, нити сједити на страницама каросерије,
на натовареном терету који прелази висину товарног
сандука.
IX - ЈАВНИ ПРЕВОЗ

XI - КРЕТАЊЕ ПЈЕШАКА
Члан 40.
(1) Организована колона пјешака (под контролом
водича) мора се кретати уз десну ивицу коловоза у смијеру
кретања.
(2) Код прелаза преко коловоза водич је дужан да од
радника полиције затражи осигурање прелаза или га сам
осигура уколико нема радника полиције.
XII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Члан 41.

(1) Одлуком о аутобуским стајалиштима на подручју
општине Брод дефинишу се аутобуска стајалишта, коју
израђује Одјељења за просторно уређење, стамбено –
комуналне послове и екологију.
(2) Линију кретања, оносно ред вожње дефинисан
је Даљинаром који одобрава Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, а на приједлог вршиоца превоза.

(1) Новчаном казном од 500,00 КМ до 5.000,00 КМ,
казниће се, за прекршај, предузеће или друго правно лице:
1.
ко поставља, оцртава, уграђује саобраћајну
сигнализацију противно члану 2.,
2.
ако не постави или не одржава саобраћајну
сигнализацију и путну мрежу у исправном стању члан 10.,
3.
ако не поступи у смислу члана 12.,
4.
ако поступи супротно одредби члана 13.,
5.
ако поступи супротно одредбама члана 17.,
6.
ако поступи супротно одредбама члана 18.,
7.
ако зауставља возило за утовар и истовар робе
супротно одредби члана 19.,
8.
ако врши практичну обуку кандидата за возаче
моторних возила супротно одредби члана 23.,
9.
ако поступи супротно одредбама члана 24.,
10. ако поступи супротно одредбама члана 25.,
11. ако поступи супртно одредбама члана 26.,
12. ако поступи супротно одредбама члана 34.,
13. ако поступи супротно одредбама члана 35.,
14. ако услуге јавног превоза обавља супротно
одредбама члана 36.,
15. ако возило које врши утовар или истовар, заустави
или паркира супротно одредбама члана 37.,
16. ако прије уклањања или разгртања снијега не
постави саобраћајни знак члан 39. став 2.
17. ако поступи супротно одредбама члана 39. став 3.
(2)
За прекршај из предходног става казниће се
новчаном казном од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ и одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице које самостално обавља дјелатност новчаном
казном од 250,00 КМ до 1.500,00 КМ.

X - ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ
Члан 37.
(1) У улицама у којима је забрањено заустављење и
паркирање, изузетно је дозвољено заустављање и паркирање
возила која врше утовар или истовар робе, исључиво док
трају радње утовара/истовара а најдуже до 60 минута, с
тим да се не угрожава безбједност саобраћаја и не омета
нормално одвијање саобраћаја.
(2) Привремено заузимање простора коловоза или
тротоара ради утовара или истовара робе мора се означити
прописаним постављањем стандардизованог саобраћајног
знака за обиљежавање возила заустевљеног на коловозу
пута.
(3) У случају из предходног става, мора бити упаљен
уређај за истовремено паљење свих показивача праваца или
жуто ротационо свјетло постављено на највишу тачку на
возилу.
Члан 38.
(1) Јавна паркиралишта су површине изграђене
или уређене за паркирање возила изван коловоза, као и за
паркирање на коловозу или тротоару – када то дозвољавају
услови одвијања саобраћаја, као такви морају бити
обољежени саобраћајним знаком.
(2) Наплата за јавна паркиралишта дефинисана је
Одлуком о јавним паркиралиштима општине Брод.

Члан 42.
Новчаном казном од 40,00 КМ до 500,00 КМ казнити ће
се физичко лице за прекршај:
1

ко поставља, оцртава, уграђује саобраћајну
сигнализацију противно члану 2.,
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

возач који попступа супротно одредбама члана 13.,
лице које пере, чисти или врши оправку возила
и других предмета на путу, паркинг простору,
тротоару и другим саобраћајним површинама,
члана 14.,
ако поступи супротно одредбама члана 17.,
ако поступи супротно одредбама члана 18.,
возач који не поступи по одредбама члана 19.,
возач који не поступа по одредбама члана 21.,
ако поступа супротно одредбама члана 23.,
ако не поступи у складу са одредбама члана 24.,
ако поступи супротно одредбама члана 26.,
ако поступи супротно одредбама члана 28.,
ако поступи супротно одредбама члана 29.,
ако поступи супротно одредбама члана 30.,
ако поступи супротно одредбама члана 31.,
ако поступи супротно одредбама члана 32.,
ако поступа супротно одредбама члана 33.,
ако поступи супротно одредбама члана 34.,
ако поступи супротно одредбама члана 35.,
ако поступа супротно одредбама члана 37.,
ако поступа супротно одредбама члана 39. став 2.,
ако поступи супротно одредбама члана 39. став 3.,
ако поступа супротно одредбама члана 40.

XIII – НАДЗОР
Члан 43.
Надзор над спровођењем ове Одлуке обављаће надлежна
Полицијска станица Брод, Републичка саобраћајна
инспекција и Комунална полиција.
XIV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине
Брод („Службени гласник општине Босански Брод“, број
05/08).
Члан 45.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Брод.
Број: 01-022-11/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

7.
На основу члана 39. став 2. тачка 13) и члана 82. став
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 348. став 3. тачка д)
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16 одлука УСРС), члана 6. став 1. тачка б) Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(“Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана
4, 5, 7, 8. и 10. Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту – Пречишћени текст («Службени гласник
Општине Брод» број 9/18), члана 41. став 1. алинеја 13.
и члана 89. Статута Општине Брод («Службени гласник
Општине Брод» број 7/17), члана 111. и 112. Пословника
о раду Скупштине Општине Брод („Службени гласник
Општине Брод“, број 9/17), по захтјеву „FRUCTA TRADE“
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д.о.о. Дервента, Улица Жељезничка бб, Дервента, у предмету
продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта,
непосредном погодбом, ради обликовања грађевинске
парцеле, Скупштина Општине Брод, на 24. редовној
сједници, одржаној дана 31.01. 2019. године, донијела је:

ОДЛУКУ

о продаји неизграђеног градског грађевинског
земљишта друштву, „FRUCTA TRADE“ д.о.о.
Дервента, непосредном погодбом, ради обликовања
грађевинске парцеле
I
Општина Брод продаје друштву „FRUCTA TRADE“
д.о.о. Дервента, непосредном погодбом, неизграђено
градско грађевиснко земљиште означено као
1)
к.п. број 3469/8, Остало неплод. земљ.
површине 18 м2
2)
к.п. број 3469/9, Остало неплод. земљ.
површине 8 м2
3)
к.п. број 3469/10, Остало неплод. земљ.
површине 193 м2
4)
к.п. број 3470/4, Пашњак 1. класе
површине 726 м2,
све уписане у Лист непокретности број 2303, к.о.
Брод, на корисника Општину Брод са дијелом 1/1, а које
одговарају земљишнокњижним (грунтовним) парцелама
означеним као
1)
к.п. број 76/5009, канал површине 18 м2, у зк.ул.
број 3510, к.о. Брод,
2)
к.п. број 46/5014 ораница површине 8 м2, у зк.ул.
број 3660, к.о. Брод,
3)
к.п. број 46/5013, ораница површине 193 м2,
у зк.ул. број 3660, к.о Брод,
4)
к.п. број 46/5015, ораница површине 726 м2, у
зк.ул. број 3660, к.о. Брод, на којим парцелама је уписано
право својине, у корист Општине Брод, са дијелом 1/1,
ради обликовања грађевинске парцеле, односно утврђивања
земљишта за редовну употребу изграђеног пословног
објекта, у складу са стручним мишљењем и урбанистичкотехничким условима за обликовање грађевинске парцеле.
Саставни дио ове Одлуке је Стручно мишљење,
урбанистичко-технички услови са планом парцелације,
ради комплетирања грађевинске парцеле к.п. број 3470/1, на
земљишту означеном као к.п. број 3470/1, 3470/4, 3469/1 и
др. к.о. Брод, општине Брод, број пројекта СМУТУ 40-04/17
АТ, који је урадио Д.О.О. „АТРИЈ“ Добој.
II
Предметнo земљиште, из тачкe I ове одлуке, налази
се у II (другој) зони градског грађевинског земљишта, на
локацији Улица Јована Дучића у Броду и продаће се по
тржишној цијени, у износу 53,24 КМ / 1 м2, односно у
укупном износу од 50.311,80 КМ, за укупну површину 945
м2. Наведену тржишну цијену, утврдила је Зорка Павковић
из Дервенте, вјештак грађевинско-архитектонске струке,
у Налазу и мишљењу вјештака, ДН БРОЈ: 81/2017, од
11.11.2017. године.
III
Овлашћује се начелник Општине Брод да са друштвом
„FRUCTA TRADE“ д.о.о. Брод закључи уговор, о
купопродаји предметног земљишта, из тачка I ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу, осмог дана од дана
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објављивања, у „Службеном гласнику Општине Брод“.
Број: 01-022-3/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

8.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана
41. Статута општине Брод („Службени гласник општине
Брод, број 7/17) и члана 111. и 112. Пословника о раду
Скупштине општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број 9/17), Скупштина општине Брод на својој
24. редовној сједници одржаној дана 31.01.2019. године,
доноси:

ОДЛУКУ

о стављању ван снаге Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о новчаној помоћи за плаћање трошкова
превоза ученика средње школе са подручја општине
Брод, који живе у породицама сложеног социјалног
статуса
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о измјени
и допуни Одлуке о новчаној помоћи за плаћање трошкова
превоза ученика средње школе са подручја општине Брод,
који живе у породицама сложеног социјалног статуса, број
01-022-112/16 од 28.07.2016. године („Службени гласник
општине Брод, број 9/16).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-022-18/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

прибављања писаних понуда, прихвата се као најповољнија
понуда ВАСИЛИЋ РАДИСЛАВA, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод.
II
У складу са тачком I ове одлуке,
ВАСИЛИЋ РАДИСЛАВУ из Брода, Доњи Клакар бр.24,
ЈМБГ: 2801973120948, (у даљем тексту: закупац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини општине
Брод, означено као:
- кч.бр. дио 57/1 (2), пашњак 1 класе, површине 390 м2
, уписане у пл.бр. 202, к.о. Клакар Доњи, Брод, укупне
површине 390 м2.
Пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а које
је означено кч.бр. дио 57/1 (2), је зарасло коровским и
дрвенастим растињем 10 %.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке додјељује се
у закуп ради обављања повртарске производње, на период
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 4,68 КМ.
За пољопривредно земљиште означено кч.бр. дио 57/1(2),
које је зарасло коровским и дрвенастим растињем 10 %,
закупац се ослобађа плаћања закупнине за другу годину
трајања закупа, док за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 4,68 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву годину
закупа уплати прије закључивања уговора о закупу, а
за остале године трајања закупa исту уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину.
IV
На основу ове одлуке, Начелник општине Брод и закупац
ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у
својини општине Брод, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна.
V

9.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15
и 45/16), члана 41. став 1. тачка 13. Статута Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) и члана 111.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број: 9/17), Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2019.
године, донoси:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод,
ВАСИЛИЋ РАДИСЛАВУ из Брода

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена
овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-330-11/ 19
Датум: 31.01.2019. године

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод путем

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

10.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
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самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15
и 45/16), члана 41. став 1. тачка 13. Статута Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) и члана 111.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број: 9/17), Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2019.
године, донoси:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод,
ЧАНЧАРЕВИЋ ПЕТРУ из Брода
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод путем
прибављања писаних понуда, прихвата се као најповољнија
понуда ЧАНЧАРЕВИЋ ПЕТРА, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод.
II
У складу са тачком I ове одлуке,
ЧАНЧАРЕВИЋ ПЕТРУ из Брода, Стадионска бр. 101,
ЈМБГ: 0905956121585, (у даљем тексту: закупац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини општине
Брод, означено као:
- кч.бр. 438 њива 6 класе, површине 3374 м2 , кч.бр. 439
њива 6 класе, површине 338 м2, кч.бр. 440 њива 6 класе,
површине 1031 м2, кч.бр. 441 воћњак 2 класе, површине
3586 м2 кч.бр. 443 њива 6 класе, површине 1096 м2 кч.бр.
478 њива 6 класе, површине 1105 м2 кч.бр. 1373 њива 7
класе, површине 12621 м2 уписане у пл.бр. 112, к.о. Врела
Горња, укупне површине 23151 м2.
Пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а које
је означено кч.бр. 1373 је зарасло коровским и дрвенастим
растињем 85 %, а кч.бр. 438, кч.бр. 439, кч.бр. 440, кч.бр.
441, кч.бр. 443 је зарасло коровским и дрвенастим растињем
80 %. и кч.бр. 478, је зарасла коровским и дрвенастим
растињем 50 %.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке
додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње,
на период од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 156,85 КМ.
За пољопривредно земљиште означено кч.бр. 1373,
кч.бр. 438, кч.бр. 439, кч.бр. 440, кч.бр. 441, кч.бр. 443 је
зарасло коровским и дрвенастим растињем 80-85 % закупац
се ослобађа плаћања закупнине за другу, трећу, четврту,
пету и шесту годину трајања закупа. За кч.бр. 478, које је
зарасло коровским и дрвенастим растињем 50 %, закупац
се ослобађа плаћања закупнине за другу, трећу и четврту
годину трајања закупа, а за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 141,17 КМ. а која је
умањена за износ уплаћене кауције од 15,68 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву
годину закупа уплати прије закључивања уговора о закупу,
а за остале године трајања закупa исту уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину.
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IV
На основу ове одлуке, Начелник општине Брод и закупац
ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у
својини општине Брод, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена
овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-330-7/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

11.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15
и 45/16), члана 41. став 1. тачка 13. Статута Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) и члана 111.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број: 9/17), Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01. 2019.
године, донoси:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод,
ГРОЗДАНИЋ СЛОБОДАНУ из Брода
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод путем
прибављања писаних понуда, прихвата се као најповољнија
понуда, ГРОЗДАНИЋ СЛОБОДАНА, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод.
II
У складу са тачком I ове одлуке,
ГРОЗДАНИЋ СЛОБОДАНУ из Брода, Лијешће бр. 436.,
ЈМБГ: 2003976120945, (у даљем тексту: закупац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини општине
Брод, означено као:
- кч.бр. 2517 ораница 4 класе, површине 5295 м2 , кч.бр.
2518 ливада 3 класе, површине 571 м2, кч.бр. 2519 ораница
4 класе, површине 4346 м2, кч.бр. 2480 ораница 5 класе,
површине 1191 м2 кч.бр. 2481 ораница 5 класе, површине
130 м2 кч.бр. 2481 ораница 6 класе, површине 2437 м2
уписане у пл.бр. 389, к.о. Лијешће, укупне површине 13970
м2.
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Пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а које је
означено кч.бр. 2517, кч.бр. 2518, кч.бр. 2519, кч.бр. 2480,
кч.бр. 2481 је зарасло коровским и дрвенастим растињем
85 %. Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке
додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње,
на период од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 120,07 КМ.
За пољопривредно земљиште означено кч.бр. 2517,
кч.бр. 2518, кч.бр. 2519, кч.бр. 2480, кч.бр. 2481 које је
зарасло коровским и дрвенастим растињем 85 % закупац се
ослобађа плаћања закупнине за другу, трећу, четврту, пету
и шесту годину трајања закупа, а за остале године закупа
годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 107,57 КМ. а која је
умањена за износ уплаћене кауције од 12,50 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву
годину закупа уплати прије закључивања уговора о закупу,
а за остале године трајања закупa исту уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину.
IV
На основу ове одлуке, Начелник општине Брод и закупац
ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у
својини општине Брод, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена
овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-330-4/ 19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

12.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15
и 45/16), члана 41. став 1. тачка 13. Статута Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) и члана 111.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број: 9/17), Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2019.
године, донoси:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод,
МИЛИЧИЋ СЛАВКИ из Брода
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод путем
прибављања писаних понуда, прихвата се као најповољнија
понуда, МИЛИЧИЋ СЛАВКЕ, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод.
II
У складу са тачком I ове одлуке,
МИЛИЧИЋ СЛАВКИ из Брода, Николе Тесле бр. 36.,
ЈМБГ: 0403968120945, (у даљем тексту: закупац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини општине
Брод, означено као:
- кч.бр. 520 њива 2 класе, површине 2095 м2 , кч.бр.
527/1 њива 2 класе, површине 2782 м2, кч.бр. 527/2 њива 2
класе, површине 3850 м2 уписане у пл.бр. 280, к.о. Полој,
укупне површине 8727 м2.
Пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а које
је означено кч.бр. 520, кч.бр. 527/1, кч.бр. 527/2, зарасло је
коровским и дрвенастим растињем 85 %. Пољопривредно
земљиште из става 1. ове тачке додјељује се у закуп
ради обављања повртарске производње, на период од 12
(дванаест) година, рачунајући од дана закључивања уговора
о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 96,00 КМ.
За пољопривредно земљиште означено кч.бр. 520, кч.бр.
527/1, кч.бр. 527/2, које је зарасло коровским и дрвенастим
растињем 85 % закупац се ослобађа плаћања закупнине за
другу, трећу, четврту, пету и шесту годину трајања закупа,
а за остале године закупа годишњу закупнину уплаћује у
пуном износу.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 86,40 КМ. а која је умањена
за износ уплаћене кауције од 9,60 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву
годину закупа уплати прије закључивања уговора о закупу,
а за остале године трајања закупa исту уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину.
IV
На основу ове одлуке, Начелник општине Брод и закупац
ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у
својини општине Брод, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена
овом одлуком.
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унапријед за наредну годину.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-330-8/19
Датум: 31.01.2019. године

2

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

13.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15
и 45/16), члана 41. став 1. тачка 13. Статута Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) и члана 111.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број: 9/17), Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2019.
године, донoси:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод,
МИЛИЧИЋ МИРОСЛАВУ из Брода
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод путем
прибављања писаних понуда, прихвата се као најповољнија
понуда, МИЛИЧИЋ МИРОСЛАВА, за додјелу у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод.
II
У складу са тачком I ове одлуке,
МИЛИЧИЋ МИРОСЛАВУ из Брода, Лијешће бр. 434,
ЈМБГ: 0908965120949, (у даљем тексту: закупац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини општине
Брод, означено као:
- кч.бр. 2574 ораница 4 класе, површине 7384 м2 уписане
у пл.бр. 389, к.о. Лијешће, укупне површине 7384 м2.
Пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а које
је означено кч.бр. 2574, зарасло је коровским и дрвенастим
растињем 85 %. Пољопривредно земљиште из става 1.
ове тачке додјељује се у закуп ради обављања повртарске
производње, на период од 12 (дванаест) година, рачунајући
од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 59,07 КМ.
За пољопривредно земљиште означено кч.бр. 2574, које
је зарасло коровским и дрвенастим растињем 85 % закупац
се ослобађа плаћања закупнине за другу, трећу, четврту,
пету и шесту годину трајања закупа, а за остале године
закупа годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 53,17 КМ. а која је умањена
за износ уплаћене кауције од 5,90 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву
годину закупа уплати прије закључивања уговора о закупу,
а за остале године трајања закупa исту уплаћује 30 дана

IV
На основу ове одлуке, Начелник општине Брод и закупац
ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у
својини општине Брод, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена
овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-330-9/ 19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

14.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15
и 45/16), члана 41. став 1. тачка 13. Статута Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) и члана 111.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број: 9/17), Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2019.
године, донoси:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод,
КОКИЋ СТЕВИ из Брода
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод путем
прибављања писаних понуда, прихвата се као најповољнија
понуда КОКИЋ СТЕВЕ, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини општине Брод.
II
У складу са тачком I ове одлуке,
КОКИЋ СТЕВИ из Брода, Доњи Клакар бр.92,
ЈМБГ: 0305965120993, (у даљем тексту: закупац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини општине
Брод, означено као:
- кч.бр. дио 57/1 (3), пашњак 1 класе, површине 409
м2 , уписане у пл.бр. 202, к.о. Клакар Доњи, Брод, укупне
површине 409 м2.
Пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а које
је означено кч.бр. дио 57/1 (3), је зарасло коровским и
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дрвенастим растињем 10 %.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке
додјељује се у закуп ради обављања повртарске производње,
на период од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 5,00 КМ.
За пољопривредно земљиште означено кч.бр. дио
57/1(3), које је зарасло коровским и дрвенастим растињем
10 %, закупац се ослобађа плаћања закупнине за другу
годину трајања закупа, док за остале године закупа годишњу
закупнину уплаћује у пуном износу.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 5,00 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву
годину закупа уплати прије закључивања уговора о закупу,
а за остале године трајања закупa исту уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину.
IV
На основу ове одлуке, Начелник општине Брод и закупац
ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у
својини општине Брод, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена
овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-330-5/ 19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

15.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15
и 45/16), члана 41. став 1. тачка 13. Статута Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) и члана 111.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број: 9/17), Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01. 2019.
године, донoси:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод,
КУШЉИЋ ПЕТРУ из Брода

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод
путем прибављања писаних понуда, прихвата се као
најповољнија понуда, КУШЉИЋ ПЕТРА, за додјелу у
закуп пољопривредног земљишта у својини општине Брод.
II
У складу са тачком I ове одлуке,
КУШЉИЋ ПЕТРУ из Брода, Сијековац бб. бр. 436,
ЈМБГ: 1411973120968, (у даљем тексту: закупац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини општине
Брод, означено као:
- кч.бр. 942 ливада 2 класе, површине 479 м2 , кч.бр.
943/1 ораница 3 класе, површине 3942 м2, кч.бр. 945
ораница 3 класе, површине 3414 м2, кч.бр. 946 ливада 2
класе, површине 11328 м2 уписане у пл.бр. 233, к.о. Колибе
Доње, укупне површине 19163 м2.
Пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а које
је означено кч.бр. 942, кч.бр. 943/1, кч.бр. 946 је зарасло
коровским и дрвенастим растињем 85 % и кч.бр. 945, је
зарасла коровским и дрвенастим растињем 50 %.
Пољопривредно земљиште из става 1. ове тачке
додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње,
на период од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 203,44 КМ.
За пољопривредно земљиште означено кч.бр. 942, кч.бр.
943/1, кч.бр. 946 које је зарасло коровским и дрвенастим
растињем 85 % закупац се ослобађа плаћања закупнине за
другу, трећу, четврту, пету и шесту годину трајања закупа.
За кч.бр. 945, којa је зараслa коровским и дрвенастим
растињем 50 %, закупац се ослобађа плаћања закупнине за
другу, трећу и четврту годину трајања закупа, а за остале
године закупа годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 183,10 КМ. а која је
умањена за износ уплаћене кауције од 20,34 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву
годину закупа уплати прије закључивања уговора о закупу,
а за остале године трајања закупa исту уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину.
IV
На основу ове одлуке, Начелник општине Брод и закупац
ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у
својини општине Брод, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена
овом одлуком.
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VII

IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.

На основу ове одлуке, Начелник општине Брод и закупац
ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у
својини општине Брод, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна.

Број: 01-330-6/ 19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

16.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15
и 45/16), члана 41. став 1. тачка 13. Статута Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) и члана 111.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број: 9/17), Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2019.
године, донoси:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод,
БАРДАК ДАВОРУ из Брода
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод
путем прибављања писаних понуда, прихвата се као
најповољнија понуда, БАРДАК ДАВОРА, за додјелу у
закуп пољопривредног земљишта у својини општине Брод.
II
У складу са тачком I ове одлуке,
БАРДАК ДАВОРУ из Брода, Лијешће бб,
ЈМБГ: 2608989302103, (у даљем тексту: закупац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини општине
Брод, означено као:
- кч.бр. 1667 њива 2 класе, површине 5686 м2 уписане у
пл.бр. 280, к.о. Полој, укупне површине 5686 м2.
Пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а које
је означено кч.бр. 1667 је обрадиво. Пољопривредно
земљиште из става 1. ове тачке додјељује се у закуп ради
обављања ратарске производње, на период од 12 (дванаест)
година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 62,55 КМ.
За пољопривредно земљиште означено кч.бр. 1667 које
је обрадиво, годишњу закупнину закупац уплаћује у пуном
износу за све године закупа.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 56,25 КМ. а која је умањена
за износ уплаћене кауције од 6,30 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву
годину закупа уплати прије закључивања уговора о закупу,
а за остале године трајања закупa исту уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину.

V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена
овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-330-10/ 19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

17.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15
и 45/16), члана 41. став 1. тачка 13. Статута Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) и члана 111.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број: 9/17), Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01. 2019.
године, донoси:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод,
ЈЕЛИЋ БОСИ из Брода
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Брод путем
прибављања писаних понуда, прихвата се као најповољнија
понуда, ЈЕЛИЋ БОСЕ, за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини општине Брод.
II
У складу са тачком I ове одлуке,
ЈЕЛИЋ БОСИ из Брода, Лијешће бб.,
ЈМБГ: 0305951128320, (у даљем тексту: закупац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини општине
Брод, означено као:
- кч.бр. 1531/2 њива 2 класе, површине 2961 м2 уписане
у пл.бр. 280, к.о. Полој, укупне површине 2961 м2.
Пољопривредно земљиште које се даје у закуп, а које је
означено кч.бр. 1531/2 зарасло је коровским и дрвенастим
растињем 85 %. Пољопривредно земљиште из става 1.
ове тачке додјељује се у закуп ради обављања повртарске
производње, на период од 12 (дванаест) година, рачунајући
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од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 32,57 КМ.
За пољопривредно земљиште означено кч.бр. 1531/2
које је зарасло коровским и дрвенастим растињем 85 %
закупац се ослобађа плаћања закупнине за другу, трећу,
четврту, пету и шесту годину трајања закупа, а за остале
године закупа годишњу закупнину уплаћује у пуном износу.
Закупац је дужан за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 29,27 КМ. а која је умањена
за износ уплаћене кауције од 3,30 КМ.
Закупац је дужан да годишњу закупнину за прву
годину закупа уплати прије закључивања уговора о закупу,
а за остале године трајања закупa исту уплаћује 30 дана
унапријед за наредну годину.
IV
На основу ове одлуке, Начелник општине Брод и закупац
ће закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта у
својини општине Брод, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена
овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-330-3/ 19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

18.
На основу 6. став 2. у вези са чланом 7. тачка 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“н број
41/03), члана 88. Закона о социјалној заштити (“Службени
гласник Републике Српске”, број 37/12 и 90/16), члана 41.
Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод,
број 7/17) и члана 111. и 112. Пословника Скупштине
општине Брод (“Службени гласник општине Брод“, број
9/17), Скупштина општине Брод на 24. редовној сједници
одржаној дана 31.01. 2019. године, донијела је:

ОДЛУКУ

о утврђивању критеријума за избор и именовање
чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални
рад“ Брод
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми и услови за

избор и именовње три члана Управног одбора ЈУ „Центар
за социјални рад“ Брод.
Под критеријумима за избор и именовање, у смислу
претходног става, сматрају се општи услови утврђени
Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске и посебни критеријуми утврђени
Статутом Јавне установе и овом Одлуком.
Члан 2.
Кандидати за чланове Управног одбора 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 РС/БиХ као резултат дисциплинске мјере у
периоду од три године прије објављивања конкурса,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Уства БиХ,
- да се против њих не води кривични поступа,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни
преступ или прекршај који их чини неподобним за обављање
функције члана Управног одбора у Установи.
2. Посебни услови:
- висока стручна спрема (VII степен) или виша стручна
спрема (VI степен), лица која су стекла образовање првог
циклуса у трајању од најмање три а највише четири године,
и вреднују се са најмање 180, односно 240 ЕЦТС бодова,
- три године радног искуства у струци,
- познавање дјелатности установе.
Члан 3.
Управни одбор ЈУ „Центар за социјални рад“ Брод
именује оснивач на период од четири године.
Управни одбор Центра броји 3 (три) члана, с тим да
запослени у Центру не могу бити чланови његовог Управног
одбора.
Члан 4.
Кандидати не могу обављати дужности, активности или
бити на положају који их доводи до сукоба интереса у складу
са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти
Републике Српске („Службени гласник Републике 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).
Члан 5.
Комисија за избор састоји се од предсједника и четири
члана од којих су три члана службеници општинске управе.
Комисију из претходног става именује Скупштина
општине.
Члан 6.
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.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Брод“.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
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утврђивању критеријума за избор и именовање два члана
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Брод број 01022-197/18 од 14.12.2018. године, објављена у „Службеном
гласнику општине Брод“, број 15/18.
Број: 01-022-16/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

19.
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03), а у вези члана
16. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 88. Закона
о социјалној заштити (“Службени гласник Републике
Српске”, број 37/12 и 90/16), члана 41. Статута општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17), и
члана 111. и 112. Пословника Скупштине општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 9/17), Скупштина
општине Брод на 24. редовној сједници одржаној дана 31.01.
2019. године, донијела је:

ОДЛУКУ

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални
рад“ Брод
Члан 1.
Расписује је Јавни конкурс за избор и именовање три
члана Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад “ Брод.
Члан 2.
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.
Члан 3.
Осим критерија и услова из претходне тачке, Јавни
конкурс садржи и све друге услове из члана 8. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске.
Члан 4.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс за члана
Управног одбора из члана 1. ове Одлуке је 30 дана од дана
посљедњег објављивања конкурса у једном од гласила из
члана 5. ове Одлуке.
Члан 5.
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику
Републике Српске“ и у дневном листу „Глас Српске“.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Брод“.
Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да важи Одлука
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање два
члана Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Брод
број 01-022-198/18 од 14.12.2018. године, објављена у
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„Службеном гласнику општине Брод“, број 15/18.
Број: 01-022-15/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

20.
Ha основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07
и 109/12) члана 88. Закона о социјалној заштити (“Службени
гласник Републике Српске”, број 37/12 и 90/16), члана 41.
Статута општине Брод (“Службени гласник општине Брод”,
број 7/17) и члана 111. и 114. Пословника Скупштине
општине Брод (“Службени гласник општине Брод”, број
9/17), Скупштина општине Брод на 24. редовној сједници
одржаној дана 31.01. 2019. године донијела je:

РЈЕШЕЊЕ

о именовању в.д. члана Управног одбора Јавне
установе “Центар за социјални рад” Брод
1. За в.д. члана Управног одбора у Јавној установи “
Центар за социјални рад“ Брод Брод именује се Маја Дубов,
досадашњи члан Управног одбора.
2. в.д. члан Управног одбора именују се до завршетка
конкурсне процедуре.
3. Члан Управног одбора за свој рад има право на
накнаду у складу са Одлуком Скупштине општине о
утврђивању висине накнаде за рад чланова Управних и
Надзорних одбора у Јавним установа и предузећима чији je
Оснивач општина Брод.
4. Управни одбор за свој рад одговора Скупштини
општине као Оснивачу установе.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће
објављено у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-111-1/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

21.
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске ( « Службени
гласник Републике Српске « број 41/03 ), члана 41. Статута
општине Брод ( « Службени гласник општине Брод «
број 7/17 ) и члана 111. И 114. Пословника Скупштине
општине Брод ( « Службени гласник општине Брод « број
9/17 ), Скупштина општине Брод на 24. редовној сједници
одржаној дана 31.01.2019. године, донијела је:

РЈЕШЕЊЕ

o именовању Комисије за провођење конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора у ЈУ „
Центар за социјални рад „ Брод
I
Именује се Комисија за провођење конкурса за избор
и именовање чланова Управног одбора у ЈУ „ Центар за
социјални рад „ Брод у саставу:
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1. Хелена Кајтазовић-Ђуђић, испред општинске
управе, предсједник комисије,
2. Максић Горан, испред општинске управе,
члан комисије,
3. Ненад Пречаница, испред општинске управе,
члан комисије,
4. Александра Патковић, члан
5. Милијана Продић, члан

3.
Јавна расправа трајаће 20 дана од дана усвајања
овог Закључка.
4.
За организовање и спровођење јавне расправе
задужује се Начелник одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију општине Брод.

III

5.
Начелник одјељења, дужан је 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.

Административно техничке послове за потребе Комисије
обављаће Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

6.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.

II
Задатак Комисије је да размотри пријаве пристигле на
конкурс, утврди испуњавање услова, да сачини ранг листу
са ужим избором кандидата који испуњавају критерије за
именовање, по потреби прикупи додатне информације о
кандидатима, обави интервју са кандидатима и након тога
предложи ранг листу кандидата за избор чланова Управног
одбора у ЈУ „ Центар за социјални рад „ Брод.

IV
Комисија престаје са радом даном именовања чланова
Управног одбора у ЈУ „ Центар за социјални рад „ Брод.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у
« Службеном гласнику општине
Брод. «Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању Комисије за провођење конкурса за
избор и именовање два члана Управног одбора у ЈУ „ Центар
за социјални рад „ Брод, број 01-111-33/18 од 14.12.2018.
године ( „ Службени гласник општине Брод „ број 15/18 ).
Број: 01-111-2/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

22.
На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17), члана 111. и 117.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 9/17), и члана 3. алинеја
6. Одлуке о јавним расправама општине Српски Брод
(„Службени гласник општине Српски Брод“, број: 3/04)
Скупштина општине Брод на 24. редовној сједници,
одржаној дана 31.01.2019. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Нацрта Одлуке о утврђивању накнаде за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта
1.
Усваја се Нацрт Одлуке о утврђивању накнаде за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта.
2.
Скупштина општине Брод, сагласно одредби члана
111., 117. и 126. Пословника Скупштине општине Брод и
члана 3. алинеја 6. 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 општине Брод.

Број: 01-022-1/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

23.
На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17), члана 111. и 117.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 9/17), и члана 3. алинеја
6. Одлуке о јавним расправама општине Српски Брод
(„Службени гласник општине Српски Брод“, број: 3/04)
Скупштина општине Брод на 24. редовној сједници,
одржаној дана 31.01.2019. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Нацрта Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту
1.
Усваја се Нацрт Одлуке о измјени и допуни Одлуке
о уређењу простора и грађевинском земљишту.
2.
Скупштина општине Брод, сагласно одредби члана
111., 117. и 126. Пословника Скупштине општине Брод и
члана 3. алинеја 6. 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 општине Брод.
3.
Јавна расправа трајаће 20 дана од дана усвајања
овог Закључка.
4.
За организовање и спровођење јавне расправе
задужује се Начелник одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију општине Брод.
5.
Начелник одјељења, дужан је 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
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„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.
6.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-2/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

24.
На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17) и чланова 111. и 117.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 9/17) и члана 3. Алинеја
6. Одлуке о јавним расправама општине Српски Брод
(„Службени гласник општине Српски Брод“, број 3/04)
Скупштина општине Брод, на 24. редовној сједници
одржаној дана 31.01. 2019. године доноси:

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Нацрта интегралног програма капиталних
инвестиција општине Брод за период 2019. – 2021.
година
1.
Усваја се Нацрт интегралног програма капиталних
инвестиција општине Брод за период 2019. – 2021. година.
2.
Скупштина општине Брод, сагласно одредби члана
111., 117. и 126. Пословника о раду Скупштине општине
Брод и члана 3. Алинеја 6. Одлуке о јавним распоравама,
одлучује да Нацрт програма 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 јавних расправа задужује се Шеф
одсјека за локални развој општине Брод.
4.

Шеф одсјека је дужан да:

Води бригу да се Нацрт учини доступним јавности,
Организује и спроводи расправе уз обезбјеђење
потребних услова за одржавање расправа,
За потребе информисања грађана користи ЈП
„Радио Брод“,
Осигура прикупљање и сређивање примједби
грађана на јавним расправама,
Прати јавну расправу и анализира примједбе,
мишљења и приједлоге изнесене у току јавне расправе и
Припреми извјештај о проведеним јавним
расправама.
5.
Јавне расправе ће трајати 15 дана од дана усвајања
овог закључка.
6.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-9/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

2

25.
На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“ број 7/17), члана 111. и 117.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 9/17) Скупштина општине
Брод je на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2019.
донијела:

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја Комисије o проведеном
Поновном Јавном конкурсу за избор и именовање
једног члана Одбора за жалбе општине Брод, са
приједлогом за именовање
1. Усваја се Извјештај Koмисије o проведеном
ПоновномЈавном конкурсу за избор и именовање једног
члана Одбора за жалбе општине Брод, број 01-120-16-1/18
од дана 12.11.2018 године, са приједлогом за именовање.
2. Саставни дио овог Закључка
Извјештај из тачке 1. овог Закључка.

у предмету чини

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и исти
ће бити објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-5/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

26.
На основу члана 155. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана
41. и члана 89. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 7/17), члана 111 и 114. Пословника
о раду Скупштине општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 9/17), Скупштина општине Брод на
24. редовној сједици одржаној дана 31.01.2019. године
донијела је:

РЈЕШЕЊЕ

о именовању члана Одбора за жалбе општине Брод
1. Ренато Јевтић, дипл. правник из Брода именује се за
члана Одбора за жалбе општине Брод.
2. Члан Одбора за жалбе именује се на период од четири
године.
3. Члан Одбора за жалбе нема статус службеника у
општинској управи.
4. Члан Одбора за жалбе има право на накнаду за рад у
складу са одлуком Скупштине пштине.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено „ Службеном гласнику општине Брод „.
Образложење
Чланом 155. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) прописано је да
предсједника и чланове Одбора за жалбе именује скупштина
након спроведеног јавног конкурса на период од четири
године, са могућношћу поновног избора.
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Чланом 154. наведеног закона прописано је да
предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус
службеника у општинској управи, те имају право на накнаду
за рад чија висина се утврђује одлуком скупштине.
Скупштина општине Брод је на 21.редовној сједници
одржаној дана 30.10.2018. године („Службени гласник
општине Брод“, број 13/18) донијела Рјешење о именовању
предсједника и члана Одбора за жалбе општине Брод и
донијела Одлуку о расписивању поновног јавног конкурса
за избор једног члана Одбора за жалбе општине Брод.
На основу наведене одлуке Скупштина општине је
расписала поновни Јавни конкурс за избор једног члана
Одбора за жалбе општине Брод, број 01-120-16-1/18 од дана
12.11.2018. године.
Поступак по поновном Јавном конкурсу спровела је
Комисија именована Рјешењем Скупштине општине број
01-111-14/18 од дана 27.06.2018. године. Комисија је у свом
раду одржала двије сједнице и то дана 26.12.2018. године
ради разматрања пристиглих ријава и дана 16.01.2019.
године ради обављања интервју са кандидатом.
Из Извјештаја Комисије је видљиво да је на расписани
поновни јавни конкурс за избор једног члана Одбора за
жалбе пристигла једна пријава и то пријава кандидата
Рената Јевтића из Брода. Комисија је пријаву оцијенила као
благовремену и потпуну, те са кандидатом обавила улазни
интервју. Након обављеног интервјуа комисија је донијела
закључак да је кандидат успјешно прошао улазни интервју и
да у цијалости испуњава опште и посебне услове конкурса
за избор члана Одбора за жалбе штине Брод.
Извјештај о спроведеном поступку са приједлогом
за избор кандидата Рената Јевтића за члана Одбора за
жалбе општине Брод, Комисија је доставила Скупштини
на разматрање и одлучивање. Након усвајања Извјештаја
Комисије, Скупштина је донијела Рјешење као у
диспозитиву.
Правна поука: Ово Рјешење је коначно и против
истог није дозвољена жалба, али се у року од 30 дана од
дана пријема рјешења може покренути управни спор
подношењем тужбе код Окружног суда у Добоју.
Број: 01-111-6/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

27.
На основу члана 155. став 1. и став 7. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 41. и члана 89. Статута општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17), члана
111. и 114. Пословника о раду Скупштине општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 9/17) , Скупштина
општине Брод на 24. редовној сједици одржаној дана
31.01.2019. године донијела је:

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу в.д. члана Одбора за жалбе општине
Брод
1. Рифат Земанић, в.д. члан Одбора за жалбе општине
Брод, разрјешава се дужности због завршетка поступка
по јавном конкурсу за именовање предсједника и чланова
Одбора за жалбе општине Брод, односно поступка по
поновном јавном конкурсу за избор једног члана одбора за
жалбе општине Брод.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „ Службеном гласнику општине Брод „.
Образложење
Чланом 155. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
прописано је да предсједника и чланове Одбора за жалбе
именује скупштина након спроведеног јавног конкурса
на перод од четири године, па самим тим предсједника и
чланове Одбора за жалбе разрјешава скупштина општине.
Чланом 41. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 7/17) прописана је надлежност
скупштине општине између осталог ..... оснива Одбор
за жалбе..., ....врши именовања и разрјешења на другим
позицијама у складу са законом....
Чланом 114. Пословника о раду Скупштине општине
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 9/17) којим
је прописано да скупштина у свом раду доноси рјешења
као појединачни акт о именовањима и разрјешењима из
надлежности Скупштине ....
Предсједнику и члановима Одбора за жалбе општине
Брод истекао је мандат на који су именовани, па је
Скупштине општине на основу члана 155. став 7. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе именовала в.д. предсједника и в.д.
чланове Одбора за жалбе до завршетка поступка по јавном
конкурсу у саставу:
1. Гордана Брковић, предсједник
2. Ане Михајлов, члан
3. Рифат Земанић, члан
рјешењем број 01-111-15/18 од дана 27.06.2018. године.
Скупштина општине Брод расписала је јавни конкурс
за именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Брод. Након проведеног поступка по јавном
конкурсу скупштина општине је на 21. редовној сједници
донијела Рјешење о именовању предсједника и члана
Одбора за жалбе општине Брод, број 01-111-26/18 од дана
30.10.2018. године.
Именовањем предсједника и једног члана одбора
за жалбе испуњене су предпоставке да се разрјеши в.д.
предсједик Одбора за жалбе у имену Гордана Брковић и
в.д. члан Одбора за жалбе у имену Ане Михајлов, док је
мандат в.д. члану Одбора за жалбе у имену Рифат Земанић
настављен у континуитету
до окончања поступка по
поновном јавном конкурсу за именовање једног члана
Одбора за жалбе, рјешењем о разрјешењу в.д. предсједника
и в.д.члана Одбора за жалбе општине Брод број 01-11128/18 од дана 30.10.2018. године.
Обзиром да поступак по јавном конкурсу за збор
предсједника и чланова Одбора за жалбе није у цијелости
окончан Скупштина општине је донијела
Одлуку о
расписивању поновног јавног конкурса за избор једног
члана Одбора за жалбе општине Брод број 01-022-165/18 од
дана 30.10.2018. године.
На основу наведене одлуке Скупштина општине је
расписала поновни Јавни конкурс за избор једног члана
Одбора за жалбе општине Брод, број 01-120-16-1/18 од дана
12.11.2018. године
Поступак по поновном Јавном конкурсу спровела је
Комисија именована Рјешењем Скупштине општине број
01-111-14/18 од дана 27.06.2018. године.
Из Извјештаја Комисије је видљиво да је на расписани
поновни јавни конкурс за избор једног члана Одбора за
жалбе пристигла једна пријава и то пријава кандидата
Рената Јевтића из Брода. Комисија је пријаву оцијенила као
благовремену и потпуну, те са кандидатом обавила улазни
интервју. Након обављеног интервјуа комисија је донијела
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закључак да је кандидат успјешно прошао улазни интервју и
да у цијалости испуњава опште и посебне услове конкурса
за избор члана Одбора за жалбе штине Брод.
Именовањем Рената Јевтића за члана Одбора за жалбе
испуњене су предпоставке за разрјешење в.д. члана
Одбора за жалбе Рифата Земанића. Именовањем Рената
Јевтића за члана Одбора за жалбе општине Брод, Одбор
за жалбе именован је у пуном саставу, а поступак избора
и именовања предсједника и чланова Одбора за жалбе
окончан је у цијалости.
Правна поука: Ово Рјешење је коначно и против
истог није дозвољена жалба, али се у року од 30 дана од
дана пријема рјешења може покренути управни спор
подношењем тужбе код Окружног суда у Добоју.
Број: 01-111-5/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

Рјешење

о измјени Рјешења о именовању чланова
Комисије за популациону политику
Члан 1.
У Рјешењу о именовању чланова Комисије за
популациону политику број 01-111-4/17 од 31.01.2017.
године („Службени гласник општине Брод“, број 1/17)
у члану I име под редним бројем 5. „Синиша Видаковић,
члан“ замјењује се именом „Сања Жарић, члан“.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику општине Брод „.
Број: 01-111-3/19
Датум: 31.01.2019. године

28.
На основу члана 39. алинеја 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 41. алинеја 21. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члан 50.,
57. и 112. Пословника o раду Скупштине општине Брод
(„Службени гласник општине Брод „ број 9/17) и члан 3. став
3. Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине
Босански Брод(„Службени гласник општине Босански
Брод“ број 5/08), Скупштина општине Брод, на 24. редовној
сједници одржаној дана 31.01.2019. године донијела је:

Рјешење

о измјени Рјешења о именовању чланова
Савјета за безбједност саобраћаја
Члан 1.
У Рјешењу о именовању чланова Савјета за безбједност
саобраћаја број 01-111-15/17 од 27.02.2017. године
(„Службени гласник општине Брод“, број 3/17 ) у тачки
1. име под алинејом 5.“ Петричевић Доброслав, члан“
замјењује се именом „Поповић Бојан, члан“.
Члан 2.

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

30.
На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“ број 7/17), члана 111. и 117.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 9/17) Скупштина општине
Брод je на 24. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2019.
донијела:

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о раду Привредног савјета у
2018. години
1. Усваја се Извјештај о раду Привредног савјета у 2018
години.
2. Саставни дио овог Закључка
Извјештај из тачке 1. овог Закључка.

у предмету чини

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и исти
ће бити објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-4/19
Датум: 31.01.2019. године

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „ Службеном гласнику општине Брод „.
Број: 01-111-4/19
Датум: 31.01.2019. године

2

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

31.
Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

29.
На основу члана 39.алинеја 21.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број
97/16), члана 41. алинеја 21. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члан
50., 57. и 112. Пословника Скупштине општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 9/17), Скупштина
општине Брод, на 24. редовној сједници одржаној дана
31.01.2019. године донијела је:

На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17 ) и члана 111. и 117.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 9/17) Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници одржаној дана 31.01. 2019.
године донијела је:

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о реализацији Плана
намјенског утрошка средстава остварених по основу
надокнаде за обављање послова од општег интереса
у шумама у приватној својини у 2018. години
1.
Усваја се Извјештај о реализацији Плана
намјенског утрошка средстава остварених по основу
надокнаде за обављање послова од општег интереса у
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шумама у приватној својини у 2018. години.
2.
Саставни дио Закључка у предмету чини Извјештај
из тачке 1. овог Закључка.

Број: 01-022-6/19
Датум: 31.01.2019. године

3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-7/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

32.
На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17 ) и члана 111. и 117.
Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 9/17) Скупштина општине
Брод на 24. редовној сједници одржаној дана 31.01. 2019.
године донијела је:

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма
кориштења средстава од накнаде за претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и од закупнине за 2018. години
1.
Усваја се Извјештаја о реализацији Програма
кориштења средстава од накнаде за претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и од
закупнине за 2018. 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: 01-022-8/19
Датум: 31.01.2019. године

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

33.
На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117.
Пословника Скупштине општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 9/17), Скупштина општине Брод, на 24.
редовној сједници одржаној дана 31.01.2019. године
доноси:

ЗАКЉУЧАК

о прихватању Информације о водоснабдјевању и
квалитети воде за период 01.07. – 31.12.2018. године
1.
Прихвата се Информације о водоснабдјевању и
квалитети воде за период 01.07. – 31.12.2018. године.
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“.

Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/2016),
члана 90. Статута општине Брод (“Службени гласник
општине Брод” број: 7/17), Начелник општине доноси:

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Одбора за организацију дружења у
традиционалној “Хајци на шакале - Брод 2019.”
Члан l.
Именује се Одбор за организацију дружења у
традиционалној “Хајци на шакалеБрод 2019.”, у чији састав
улазе сљедећи чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ружица Маслић- Предсједник Одбора,
Слободан Пејчић - Члан,
Сихиша Јаћимовић - Члан,
Боро Ковачевић - Члан,
Мирун Јовичић - Члан,
Горан Мичија - Члан.
Члан 2.

Задатак Одбора из Члана 1. овог Рјешења је да сачини
План организације дружења у “Хајци на шакале - Брод
2019.” које ће се одржати дана 02. фебруара 2019. године,
а које ће обухватити: заједничко дружење ловаца, лов на
ниску дивљач у складу са Ловачком етиком, те додјелу
награде од стране домаћина најуспјешнијем ловцу.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у “ Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 02-633- 18/2018 				
Датум: 21.12.2018. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић, с.р.
2.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана
90. Статута Општине Брод („Службени гласник општине
Брод“ број 07/17) и члана 4. Правилника о усклађивању и
регистрацији редова вожње аутобуских линија на подручју
општине Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број
3/18) Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ

о покретању поступка усклађивања и регистрације
редова вожње аутобуских линија на подручју
општине Брод за регистарску 2019/2020. годину
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Члан 1.
Покреће се поступак усклађивања и регистрације редова
вожње за линијски превоз путника на аутобуским линијама
на градском и приградском подручју општине Брод, за
регистарску 2019/2020. годину.
Члан 2.
Поступак из члана 1. овог Рјешења проводи Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности и Комисија за
усклађивање и регистрацију редова вожње, свако у оквиру
својих надлежности у складу са Законом о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске (Службени гласник
Републике Српске“, број 47/17), Одлуком о јавном превозу
лица и ствари у друмском саобраћају („Службени гласник
општине Брод“ бр. 2/18), Правилником о усклађивању и
регистрацији редова вожње аутобуских линија на подручју
општине Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број
4/18) и Даљинаром са минималним временима вожње на
општинским аутобуским линијама на подручју општине
Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број 01/19).
Члан 3.
Јавни оглас о покретању поступка из члана 1. ове Одлуке
потребно је објавити у средствима јавног информисања,
најмање једним дневним новинама, огласној табли и
службеној интернет страници општине Брод, те путем ЈП
„Радио Брод“ Брод.
Члан 4.
Одјељење из члана 2. ове Одлуке дужно је Извјештај
о проведеном поступку доставити Начелнику општине
најкасније у року од 15 дана од дана окончања поступка из
члана 1. ове Одлуке.

општине Брод, за регистарску 2019/2020. годину, износи:
- за сваки најављени полазак и за сваки најављени
повратак у новом реду вожње
( један нови ред вожње): 30,00 КМ,
- накнада за рјешавање спорова: 10,00 КМ.
члан 2.
Средства се уплаћују на жиро-рачун општине Брод са
назнаком „накнада у поступку усклађивања и регистрације
редова вожње“.
Накнада се уплаћују на рачун јавних прихода општине
Брод број:
•
НЛБ Развојна банка 562-005-00001644-71
•
Нова банка 555-008-00520463-34
Врста прихода: 729124, шифра општине:010
Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 02-345-2/19
Датум: 29.01.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић, с.р.
4.
На основу члана 5. Правилника о усклађивању и
регистрацији редова вожње аутобуских линија на подручју
општине Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број
4/18), начелник Општине, доноси:

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Kомисије за усклађивање и
регистрацију редова вожње

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 02-345-2/19				
Датум: 29.01.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић, с.р.
3.
На основу члана 14. став 4. Одлуке о јавном превозу
лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине
Брод („Службени гласник општине Брод“ бр. 2/18), члана
12. Правилника о усклађивању и регистрацији редова
вожње аутобуских линија на подручју општине Брод
(,,Службени гласник општине Брод“, број 4/18) и Одлуке
о општинским административним таксама општине Брод
– пречишћени текст, („Службени гласник општине Брод“,
број 9/18), Начелник Општинске управе Брод, доноси:

ЗАКЉУЧАК

о одређивању накнаде трошкова спровођења
поступка усклађивања и регистрације редова вожње
Члан 1.
Висина накнаде за трошкове спровођења усклађивања и
регистрације редова вожње за линијски превоз путника на
аутобуским линијама на градском и приградском подручју

2

Члан 1.
Именује се Комисија за усклађивање и регистрацију
редова вожње за линијски превоз путника на аутобуским
линијама на градском и приградском подручју општине
Брод, за регистарску 2019/2020. годину, у саставу:
1.
2.
3.
4.

Бојан Поповић, предсједник
Џехва Ахметовић, члан
Небојша Ћерић, члан
Славиша Тодоровић, записничар
Члан 2.

Задатак комисије је да организује и спроведе поступак
усклађивања и регистрације редова вожње за линијски
превоз путника на аутобуским линијама на градском и
приградском подручју општине Брод, за регистарску
2019/2020. годину, у складу са Законом о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске (,,Службени
гласник Републике Српске“, број 47/17), Одлуком о јавном
превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју
општине Брод („Службени гласник општине Брод“
бр. 2/18), Правилником о усклађивању и регистрацији
редова вожње аутобуских линија на подручју општине
Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број 4/18) и
Даљинаром са минималним временом вожње (,,Службени
гласник општине Брод“, број 1/19).
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Члан 3.
Мандат Комисије траје од дана доношења овог Рјешења
до окончања свих послова везаних за поступак усклађивања
и регистрације редова вожње аутобусних линија, у складу
са прописима.
Члан 4.
Извјештај о раду Комисије, односно о резултатима
поступка усклађивања и регистрације редова вожње,
Комисија је дужна доставити начелнику Општине,
најкасније у року од 8 дана од дана окончања поступка.
Члан 6.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 02-345-2/19
Датум: 29.01.2019. године.

о измјенама и допунaма Колективног уговора за
запослене у Општинској управи Општине Брод
Члан 1.
У Колективном уговору за запослене у Општинској
управи Општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 5/17 и 13/17), послије члана 4. додаје се нови члан 4а.
који гласи:
„Члан 4а.
(1) Плата запослених састоји се од основне плате,
увећања плате и накнада прописаних Колективним
уговором.
(2) Плата из става 1. овог члана представља плату прије
опорезивања порезом на доходак.
(3) Бруто плата је плата увећана за доприносе.
(4) У свим елементима који чине плату из става 1. овог
члана садржан је порез“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић, с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ И
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРОД

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
„(1) Коефицијент за обрачун основне плате запосленог
утврђују се на основу категорије радног мјеста, звања и
платних група, по следећем:

1.
На основу члана 240. став 4. Закона о раду („Службени
гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18) и члана 38.
Kолективног уговора за запослене у Општинској управи
Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број
5/17 и 13/17), Општина Брод, коју заступа и представља
Начелник Општине Брод Илија Јовичић и Синдикална
организација Општинске управе Брод, коју заступа и
представља Нада Ћатић, дана 01.02. 2019.године, закључили
су,

а) службеници
Назив радног мјеста

Категорија
радног мјеста

Звање

Платна група

Кеофицијент за
обрачун плате

1.

Секретар скупштине

прва

нема

седма

17,56

2.

Начелник одјељења или
службе

прва

-//-

седма

17,56

Р/Б

3.

Шеф одсјека

друга

-//-

шеста

13,89

4.

Стручни савјетник

трећа

-//-

шеста

13,11

5.

Инерни ревизор

четврта

-//-

шеста

12,56

6.

Инспектор

четврта

-//-

шеста

12,56

7.

Комунални полицајац

четврта

-//-

шеста

12,56

првог звања
8.

9.

10.

Самостални стручни сарадник

Виши стручни сарадник

Стручни сарадник

пета

шеста

седма

другог звања

12,00
шеста

11,67

трећег звања

11,44

првог звања

9,22

другог звања

пета

8,89

трећег звања

8,44

првог звања

7,00

другог звања
трећег звања

трећа

6,78
6,56
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б) намјештеници (осим запослених у ТВЈ)
Р/Б

Радно мјесто

Платна група

Коефицијент за
обрачун плате

1.

Послови на којима се захтјева стручност која се стиче
високим образовањем или високим образовањем са
остварених 240 ЕЦТС бодова или еквивалент

шеста

11,44

2.

Послови на којима се захтјева стручност која се стиче
вишим образовањем или високим образовањем са
остварених 180 ЕЦТС бодова или еквивалент

пета

9,22

3.

Послови на којима се захтјева стручност која се
стиче специјализацијом на основу стручног средњег
образовања

четврта

7,20

4.

Послови на којима се захтјева стручност која се стиче
средњим образовањем у трајању од четири године

трећа

6,78

5.

Послови на којима се захтјева стручност која се стиче
средњим образовањем у трајању од три године

друга

5,40

6.

Послови неквалификованог радника

прва

4,50

Платна група

Коефицијент за
обрачун плате

в) намјештеници у Територијалној
ватрогасној јединици
Р/Б
1.
2.

Назив радног мјеста
Старјешина Територијалне ватрогасне јединице
Замјеник старјешине Територијалне ватрогасне
јединице

3.

Контролор за превентивне послове

4.

Командир смјене

5.

Ватрогасац - возач

6.

Ватрогасац

9,22
пета

8,67
6,78
6,78

трећа

6,44
6,22

(2) За обрачун основне плате запослених у кабинету
начелника општине који немају статус службеника или
намјештеника примјењује се коефицијент седме платне
групе, уколико имају стручност која се стиче високим
образовањем у трајању од четири године или високим
образовањем са остварених 240 ECTS бодова, или
еквивалент.
(3) Ако запослени из става 2. овог члана немају
стручност седме платне групе, за обрачун основне плате
примјењује се коефицијент платне групе у зависности од
захтијеваног степена стручне спреме.
(4) За радна мјеста службеника у истој категорији,
односно категорији и звању, односно пословима исте
сложености за радна мјеста намјештеника, одређује се исти
коефицијент“.

Члан 5.
У члану 20. у ставу 1. т. од 1) до 7) и у ставу 4. т. 1) и 2)
послије ријечи: „просјечне плате“ додају се ријечи: „након
опорезивања“.
Члан 6.
У члану 23. у ставу 2. т. од 1) до 4) ријечи: „запосленог
исплаћене“ замјењује се ријечима: „након опорезивања
исплаћене запосленом“.
У истом члану у ставу 3. ријечи: „исплаћених
запосленом“ замјењују се ријечима: након опорезивања
исплаћене запосленом“.

Члан 3.

Члан 7.

У члану 7. ријеч: „Плата“ замјењује се ријечима:
„Основна плата“.

У члану 32. у ставу 2. ријечи: „Савезa синдиката Републике
Српске“, замјењује се ријечима: „репрезентативног
синдиката“.

Члан 4.
У члану 10. т. 3) и 7) мијењају се и гласе:
„3) отпремнину приликом одласка запосленог у пензију
- у висини три просјечне мјесечне плате након опорезивања
обрачунате запосленом за посљедњи мјесец прије одласка
у пензију,
7) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног
радног дана, као и у случају обављања прековременог рада
дужег од три часа дневно - у висини од 0,75% просјечне
мјесечне плате након опорезивања у Републици Српској за
претходну годину, за сваки радни дан запосленог и“.

Члан 8.
Овај Колективни уговор ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Брод“.

Општина Брод
Начелник општине
Илија Јовичић с.р.
____________________
Број: 02-12-1/19
Датум: 01.02. 2019.године

Синдикална организација
Општинске управе Брод
Предсједник
Нада Ћатић с.р.
____________________
Број: 01-2/19
Датум: 01.02.2019.године
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АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЕКОЛОГИЈУ
1.

ОГЛАС
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију општине Брод, Улица Светог Саве
бр.17., на основу рјешења број: 05-374-38/18 од 15.11.2018
године, извршило је у регистру Заједница етажних власника,
у регистарском листу број: 01-93 упис проведених промјена
са следећим податцима;
- Ракић Павле ( ЈМБГ 3005938123325), досадашњи
предсједник скупштине Заједнице етажних власника
Ул. Скеле 2. Брод брише се у регистру као овлаштено лице
за заступаље Заједнице.
- Мујкановић Мирсудин ( ЈМБГ 2812947120958)
именује се за предсједника скупштине Заједнице етажних
власника Ул. Скеле 2. Брод. и уписује се у регистар као
овлаштено лице за заступаље Заједнице.
Заједница етажних власника Ул. Скеле 2. Брод је
извршила усклађење аката са Одлуком о разрјешењу
предсједника Заједнице етажних власника Ул. Скеле 2.
и Одлуком о избору предсједника скупштине Заједнице
етажних власника Ул. Скеле 2

ОСТАЛО
1.
На основу члана 138. Пословника о раду Скупштине
општине Брод ( „ Службени гласник општине Брод „ број
9/17 ) након увида у „ Службени гласник општине Брод „
број 1/19 замјеник Секретар Скупштине општине врши
исправку објаве Даљинара са минималним временом вожње
на општинским аутобуским линијама у дијелу „ Списак
путних праваца „број 04-345-23/18 од дана 20.12.2018.
године одштампаном у Службеном гласнику општине Брод
број 1/19 и доноси:

ЗАКЉУЧАК

О исправци грешке у објави
1. Врши се исправка грешке у објави Даљинара са
минималним временом вожње на општинским аутобуским
линијама у дијелу „ Списак путних праваца „број 04-34523/18 од дана 20.12.2018.године у Службеном гласнику
општине Брод број 1/19, тако да умјесто „ Путни правац:
Број 5,
Брод- Кораће-Г.Барица „ треба да стоји
Путни правац: Број 5
Брод-Лијешће-Винска-Д.Врела „
2. Закључак производи правно дејство од дана од кога
производи правно дејство објава у Службеном гласнику
општине Брод број 1/19 која се исправља.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „ Службеном гласнику општине Брод „
Образложење
У Службеном гласнику општине Брод број 1/19
објављен је Даљинар са минималним временом вожње на
општинским аутобуским линијама број 04-345-23/18 од

дана 20.12.2018. године са Списком путних праваца као
саставним дијелом Даљинара.
Приликом сравњавања изворног текста са одштампаним
текстом Даљинара и Списком путних праваца у Службеном
гласнику општине Брод број 1/19,код путног правца
број 5. уочена је техничка грешка у штампању која се овим
закључком исправља.
Број: 01-013-2/19
Датум: 04.02.2019. године

Замјеник
Секретара СО-е
Бојић Весна, с.р
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