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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СА 27. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Члан 4.

87.
Ha основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), члана 41.став 1. тачка2. и члана 89.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 27. редовној сједници одржаној дана
25.04.2019. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о расписивању Јавног конкурса за израду идејног
архитектонско-урбанистичког рјешења
уређења излетишта Дубоковац
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се начин и услови израде
идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења
излетишта Дубоковац (у даљем тексту: идејно рјешење).
Члан 2.
Границе обухвата идејног рјешења одређене су између
два моста у појасу 100 м х 200м. Површина обухвата износи
цца 2,0 ha.
Члан 3.
Идејно архитектонско-урбанистичко рјешење урадити
према слиједећим смјерницама:
Извршити анализу стања у простору обухвата
Поштовати опредјељења дата кроз Просторни
план општине Брод
Основна концепција уређења просторне цјелине
идејног рјешења треба дати приједлог намјене садржаја и
да у просторно-функционалном смислу представља цјелину
Дефинисати садржаје који се односе на
рекреацију,спорт и кориштење слободног времена
Уређење простора око храма
Архитектонско
обликовање
прилагодити
окружењу
При обликовању просторних и и пејзажних
рјешења дефинисати и планирати уређење зелених
површина
Кроз концепт просторне организације поштовати
начела заштите животне средине

Начелник општине расписује Јавни конкурс за избор
идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења
излетишта Дубоковац (у даљем тексту: Конкурс).
Члан 5.
Јавни конкурс биће објављен путем средстава јавног
информисања и то: интернет станице општине Брод,
огласне табле општине Брод, Радио Брода и једних дневних
новина.
Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.
Право учешћа имају сва физичка и правна лица из области
планирања и уређења простора, архитектуре и грађевине.
Документација која се даје учесницима конкурса:
пројектни задатак са ситуационим планом и текст конкурса.
Члан 6.
У сврху испуњавања услова понуђачи требају доставити
слиједећу документацију:
А. Физичка лица:
- пријаву са личним подацима,
- овјерена фотокопија дипломе просторног планирања,
архитектуре, грађевине или другог стручног усмјерења које
је у вези са просторним планирањем
Б. Правна лица:
- пријаву са подацима правног лица
- овјерена фотокопија регистрације правног лица
који обављају професионалну дјелатност која је у вези са
просторним планирањем, архитектуром и грађевином
Члан 7.
Учесници конкурса су обавезни доставити слиједеће
прилоге у аналогној и дигиталној форми :
Текстуални прилог-технички опис идејног
рјешења
Графички
прилози-ситуација,
основна
концепција простора, карактеристични пресјеци-погледи,
хортикултурно рјешење, графички приказ планираних
објеката и друге садржаје
3Д приказ карактеристичних детаља
Члан 8.
Комисију за избор идејног архитектонско-урбанистичког
рјешења уређења излетишта Дубоковац именује Начелник
општине из области просторног планирања, саобраћаја,
животне средине и других области.

2

7

6.5.2019.

Критерији за оцјену радова :
архитектонско обликовање простора
функционалност
хортикултурно уређење
естетика и оригиналност
Задатак Комисије за спровођење јавног конкурса
(у даљем тексту комисија) je:
●
да отвори пристигле пријаве,
●
прегледа и утврди да ли су испуњени услови
конкурса и о томе сачини записник,
●
донесе коначну одлуку о изабраном
идејном рјешењу,
●
обавијести све учеснике конкурса о
резултатима истог
Члан 9.
Уколико до утврђеног рока за предају идејних рјешења
буду достављена најмање три квалификована конкурсна
рада који испуњавају услове Јавног конкурса,Комисија
ће приступити њиховом оцјењивању.Одлуком Комисије
додијелит ће се награде и то:
I награда у износу од 2.500,00 КМ
II награда у износу од 1.500,00 КМ
III награда у износу од 1.000,00 КМ
Укупан фонд награда је 5.000,00 КМ.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-022-60/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

88.
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 («Службени гласник Општине Брод», број 9/18
– Пречишћени текст и број 3/19), члана 41. став 1. тачка
13. и члана 89. Статута Општине Брод («Службени гласник
Општине Брод» број 7/17), члана 111. и 112. Пословника
о раду Скупштине Општине Брод („Службени гласник
Општине Брод“, број 9/17), по захтјеву Драгана (Илија)
Јандрића из Брода, Улица Бродског батаљона 34, у предмету
продаје градског грађевинског земљишта, непосредном
погодбом, ради обликовања грађевинске парцеле,
Скупштина Општине Брод, на 27. редовној сједници,
одржаној дана 25.04.2019. године, донијела је

ОДЛУКУ

о продаји градског грађевинског земљишта, Драгану
Јандрићу, непосредном погодбом, ради обликовања
грађевинске парцеле

I
Општина Брод продаје Драгану (Илија) Јандрићу,
непосредном погодбом, неизграђено градско грађевинско
земљиште, означено као,
1) к.п. број 3472/1, ГРАД, Ливада 1. класе, површине
95 м2,
2) к.п. број 3483/10, УЛ. ВИДОВДАНСКА, Градилиште,
површине 9 м2,
3) к.п. број 3483/11, УЛ. ВИДОВДАНСКА, Градилиште,
површине 70 м2, све три уписане у Лист непокретности
број 2303, к.о. Брод, на корисника, Општину Брод, са
дијелом 1/1, које по листу идентификације одговарају
земљишнокњижним (грунтовним) парцелама означеним
као,
1) к.п. број 245/5297, ПОЉЕ, Пашњак, површине 95 м2,
2) к.п. број 245/5303 БОС.БРОД-КЛАКАР, градилиште
површине 9 м2,
3) к.п. број 245/5304 БОС. БРОД-КЛАКАР, градилиште
површине 70 м2, све три уписане у зк.ул. број 3420, к.о. СП
Брод, на власника, Општину Брод, са дијелом 1/1, ради
обликовања, односно комплетирања грађевинске парцеле
означене као к.п. број 3471/1 (245/877 с.п.) површине 588
м2, уписана у лист непокретности број 1138, к.о. Брод,
на корисника (посједника) и власника Драгана Јандрића
са дијелом 1/1, и изградње стамбено-пословног објекта,
у складу са Одлуком о усвајању Стручног мишљења,
урбанистичко-техничких услова са планом парцелације, на
локацији Ул. Јована Дучића у Броду („Службени гласник
Општине Брод“ бр. 9/17).
II
Предметнo земљиште, из тачкe I ове одлуке, налази
се у II (другој) зони градског грађевинског земљишта, на
локацији Улица Видовданска и Улица Јована Дучића у
Броду, те ће бити продана, по тржишној цијени, у износу
44,23 КМ / 1 м2, односно у укупном износу од 7.696,02 КМ,
за укупну површину 174 м2.
Наведену тржишну цијену, утврдила је Зорка Павковић
из Дервенте, вјештак грађевинско-архитектонске струке,
у Налазу и мишљењу вјештака, ДН БРОЈ: 13/2018, од
27.02.2018. године.
III
Овлашћује се начелник Општине Брод да са Драганом
(Илија) Јандрићем закључи уговор, о купопродаји
предметног земљишта, из тачка I ове одлуке.
IV
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје важити
Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног
градског грађевинског земљишта у својини општине Брод
ради обликовања-комплетирања грађевинске честице
Јандрић Драгану из Брода („Службени гласник Општине
Брод“, број 13/18).
V
Ова одлука ступа на снагу, осмог дана од дана
објављивања, у „Службеном гласнику Општине Брод“.
Број: 01-022-61/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р
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III

89.
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 („Службени гласник Општине Брод“, број 9/18 –
Пречишћени текст и број 3/19), члана 41. став 1. тачка 13.
и члана 89. Статута Општине Брод («Службени гласник
Општине Брод» број 7/17), члана 111. и 112. Пословника
о раду Скупштине Општине Брод („Службени гласник
Општине Брод“, број 9/17), по захтјеву Михајла (Милан)
Сријемца из Брода, Улица Бранка Ковачевића 6, у предмету
продаје градског грађевинског земљишта, непосредном
погодбом, ради обликовања грађевинске парцеле,
Скупштина Општине Брод, на 27. редовној сједници,
одржаној дана 25.04.2019. године, донијела је

ОДЛУКУ

о продаји градског грађевинског земљишта, Михајлу
Сријемцу, непосредном погодбом, ради обликовања
грађевинске парцеле
I
Општина Брод продаје Михајлу (Милан) Сријемцу,
непосредном погодбом, неизграђено градско грађевиснко
земљиште означено као:
1) к.п. број 4744/7, УЛИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
СТЕПАНОВИЋА, Градилиште, површине 33 м2
2) к.п. број 4745/5, УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА
МИШИЋА, Градилиште, површине 4 м2, обје уписане у Лист
непокретности број 2303, к.о. Брод, на корисника, Општину
Брод, са дијелом 1/1, а које по листу идентификације
одговарају земљишнокњижним (грунтовним) парцелама
означеним као:
1)
к.п. број 137/5035, ПЛАТО, градилиште,
површине 33 м2,
2)
к.п. број 137/5036, ПЛАТО,
градилиште површине 4 м2,
обје уписане у зк.ул. број 286, к.о. СП Брод, на власника,
Општину Брод, са дијелом 1/1, ради обликовања односно
формирања грађевинске парцеле, од парцела означених као
к.п. број 4744/6, дио парцеле 4744/1 и дио парцеле 4745, све
к.о. Брод, за изграђени пословни објекат, на локацији, Улица
Војводе Степе Степановића у Броду, у складу са Одлуком
о усвајању Стручног мишљења и урбанистичко-техничких
услова за формирање грађевинске парцеле („Службени
гласник Општине Брод“, број 8/18).
II
Предметнo земљиште, из тачкe I ове одлуке, налази
се у II (другој) зони градског грађевинског земљишта,
на локацији, Улица Војводе Степе Степановића и Улица
Војводе Живојина Мишића у Броду, и продаће се по
тржишној цијени, у износу 37,48 КМ / 1 м2, односно у
укупном износу од 1.386,76 КМ, за укупну површину 37 м2.
Наведену тржишну цијену, утврдила је Споменка
Живанић из Дервенте, вјештак грађевинско-архитектонске
струке, у Налазу и мишљењу вјештака, број: 07/2019, од
15.04.2019. године.

Овлашћује се начелник Општине Брод да са Михајлом
(Милан) Сријемцом закључи уговор, о купопродаји
предметног земљишта, из тачка I ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу, осмог дана од дана
објављивања, у „Службеном гласнику Општине Брод“.
Број: 01-022-59/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

90.
На основу члана 39. став 2. тачка 2. и 13., члана 82.
став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 41. став 1. тачка
2. и 13. и члана 89. Статута Општине Брод („Службени
гласник Општине Брод“, број 7/17 ), члана 111. став 1. и
чланa 112. Пословника о раду Скупштине Општине Брод
(„Службени гласник Општине Брод“, број 9/17), по захтјеву
Жељка (Владо) Василића из Брода, Улица Српских бораца
4, Скупштина Oпштине Брод, на 27. редовној сједници,
одржаној дана 25.04.2019. године, донијела је

ОДЛУКУ

о прихватању поклона од сувласника, на одређеном
земљишту, уписаном у зк.ул. број 242, к.о. Брод, у
корист Општине Брод
I
Општина Брод прихвата поклон, од Жељка (Владо)
Василића, Виде (Стево) Ненадић рођ. Миљић, Драгане
(Душан) Трифковић рођ. Ђукић и Слободанке (Милан)
Маедер рођ. Игњић, као сувласника земљишта, уписаног у
земљишнокњижни уложак број 242, к.о. Брод, на грунтовним
парцелама означеним као к.п. број 337/3 површине 614 м2,
к.п. број 337/5007 површине 614 м2, к.п. број 337/5004
површине 654 м2, к.п. број 337/5005 површине 671 м2, к.п.
број 337/5006 површине 517 м2, к.п. број 325/1 површине
580 м2, к.п. број 325/5025 површине 468 м2, к.п. број
325/5026 површине 463 м2, к.п. број 325/5027 површине
480 м2, к.п. број 325/5028 површине 460 м2, к.п. број
325/5029 површине 467 м2, к.п. број 325/5030 површине
1228 м2 и к.п. број 325/5024 површине 50 м2, укупно 7266
м2, у корист Општине Брод, са дијелом 1/1.
Наведене парцеле налазе се, на локацији у Броду,
код улица: Стадионска, Српских бораца, Меше Селимовића,
Свилајска и Светозара Ћоровића.
II
Предметно земљиште, из тачке I ове одлуке, Општина
Брод прима као поклон, ради рјешавања својинско-правних
односа, између наведених сувласника међусобно с једне
стране и истих сувласника и Општине Брод с друге стране,
с циљем да свако од наведених петоро лица стекне право
својине и да се упише, у земљишну књигу, као власник
своје, односно својих непокретности са дијелом 1/1 које
су сада уписане, у земљишнокњижни уложак број 242, к.о.
Брод.
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III

Овлашћује се начелник Општине Брод да, у име
Општине Брод као поклонопримца, закључи уговор, са
сувласницима из тачке 1. ове одлуке као поклонодавцима,
ради међусобног уређења права и обавеза.
IV
Ова Одлука ступа на снагу, осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Брод“.
Број: 01-022-76/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

91.
На основу члана 33. став 8 и 9. Закона о угоститељству
(,,Службени гласник Републике Српске“, број 45/17), члана
39. став 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Српске“), број 97/16, члана 4. став 1 и
2. , Закона о прекршајима Републике Српске (,,Службени
гласник Републике Српске“, број 63/14), члана 2. став 2.
Уредбе о критеријумима за одређивање радног времена у
угоститељским објектима (,,Службени гласник Републике
Српске“, број 44/11), члана 41. 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 09/17),
Скупштина општине Брод на сједници одржаној дана
25.04.2019. године донoси

ОДЛУКУ

о одређивању радног времена угоститељских
објеката на подручју општине Брод
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о одређивању радног времена угоститељских
објеката на подручју општине Брод, у даљем тексту
,,Одлука“, одређује се радно вријеме угоститељских
објеката на подручју општине Брод.
Угоститељским објектима у смислу Одлуке, сматрају се
сви угоститељски објекти који су регистровани за пружање
угоститељских услуга, у складу са Законом о угоститељству
и Правилником о разврставању, минималним условима и
категоризацији угоститељских објеката.
Члан 2.
Одредбе Одлуке о критеријумима за одређивање радног
времена неће се примјењивати на угоститељске објекте
затвореног типа.
Радно вријеме угоститељских објеката затвореног типа
одређују институције, установе и привредна друштва у
оквиру којих се поменути угоститељски објекти налазе.
Члан 3.
Радно вријеме угоститељских објеката, у смислу Одлуке
може бити прописано радно вријеме и посебно радно
вријеме.
Прописано радно вријеме је радно вријеме одређено
Одлуком и односи се на одређивање радног времена из

члана 1. Одлуке.
Посебно радно вријеме је радно вријеме које је различито
од прописаног радног времена и може бити продужено или
скраћено и одређује се у сваком појединачном случају у
односу на посебни угоститељски објекат и у зависности
од испуњености услова за продужено или скраћено радно
вријеме.
Члан 4.
У оквиру радног времена прописаног Одлуком,
угоститељ одређује распоред, почетак и завршетак радног
времена, тако да радно вријеме може бити и краће од
прописаног.
Угоститељ је обавезан распоред, почетак и завршетак
прописаног и посебног радног времена видно истакнути на
улазу у објекат и истога се придржавати.
Ако угоститељ не ради из оправданих разлога,
обавјештење о томе мора бити видно истакнуто на улазу
у угоститељски објекат или на другом видном мјесту у
угоститељском објекту.
1.1. Прописано радно вријеме
Члан 5.
Угоститељски објекти намијењени за смјештај гостију
могу радити у неограниченом радном времену.
Угоститељски објекти на аутобуској станици и
бензинским станицама могу радити у неограниченом
радном времену, односно у радном времену тих станица.
Угоститељски објекти могу у неограниченом радном
времену пружати кетеринг услуге.
У угоститељским објектима за исхрану и пиће на
локалитету аутобуске станице и бензинским станицама,
забрањује се точење алкохола у времену од 01,00-07,00
часова.
Члан 6.
У угоститељским објектима за смјештај, у којима се
обавља више различитих угоститељских дјелатности у
различитим врстама угоститељских објеката, утврђује
се радно вријеме посебно за сваку дјелатност и врсту
угоститељског објекта, у складу са прописаним радним
временом у Одлуци.
Члан 7.
Радно вријеме ресторана, угоститељских објеката за
исхрану и пиће и угоститељских објеката за пиће може
трајати сваким радним даном од 06,00 до 24,00 часа, а у дане
викенда (петак и субота) и у дане републичких празника,
може трајати један час дуже.
Радно вријеме угоститељских објеката из претходног
става овог члана у љетном периоду, почев од 01.априла до
30.септембра, може трајати сваким даном до 01,00 час.
Радно вријеме угоститељских објеката типа, ноћни клуб
(night club) може трајати сваким даном од 17,00 до 01,30
часа, а у дане викенда (петак и субота) и у дане републичких
празника, може трајати један час дуже.
Радно вријеме угоститељских објеката из претходног
става овог члана у љетном периоду, почев од 01.априла до
30.септембра, може трајати до 02,30 часа.
Члан 8.
Изузетак од радног времена угоститељских објеката
утврђених у члану 7. Одлуке су објекти у пословностамбеном објекту колективног становања (стамбена зграда)
гдје рад угоститељских објеката мора бити организован тако
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да не ремети кућни ред у складу са посебним прописима
који регулишу односе у заједници етажних власника и које
се утврђује у трајању од 06,00 до 22,00 часа у зимском, и од
06,00 до 23,00 часа у љетном периоду.
Угоститељски објекти смјештени у пословно-стамбеном
објекту колективног становања (стамбена зграда), односно
у насељу са индивидуалним стамбеним јединицама
(породичне куће) или у близини здравствене установе за
смјештај пацијената морају испуњавати услове у погледу
заштите од буке у складу са посебним прописима.
Ниво буке у угоститељским објектима из става 2. овог
члана не смије да прелази границе дозвољене чујности
изван угоститељског објекта у складу са прописима из
области заштите животне средине.
Рад у угоститељским објектима мора бити организован
на начин да се не ремети јавни ред и мир и комунални ред у
складу са посебним прописима.
Члан 9.
Радно вријеме дијела угоститељског објекта на
отвореном простору или на површинама прилагођеним
пружању угоститељских услуга изван угоститељског
објекта, као што су баште или терасе, почиње и завршава се
у радном времену тог угоститељског објекта.
Изузетно, угоститељски објекти за исхрану и пиће ноћни
клуб (night club), након истека прописаног радног времена
угоститељског објекта за исхрану и пиће – бар, кафана,
кафе бар, бифе, ресторан и осталих сличних угоститељских
објеката, не могу обављати дјелатност на отвореном
простору или на површинама прилагођеним пружању
угоститељских услуга изван угоститељског објекта, као
што су љетне баште и терасе, без обзира на радно вријеме
затвореног дијела тог објекта.
Члан 10.
Угоститељске услуге које се повремено пружају изван
угоститељских објеката (на сајмовима, вашарима и сл.) могу
се пружати у оквиру радног времена тих манифестација које
одређује организатор манифестације у складу са посебним
прописима.
За вријеме одржавања међународних, регионалних,
културних, спортских и других манифестација, које својим
значајем представљају унапређење туристичке понуде
општине, Начелник општине може одредити дуже радно
вријеме угоститељских објеката за вријеме трајања тих
манифестација, по захтјеву организатора манифестације.
Радно вријеме угоститеља у објектима у којима
се обавља нека друга дјелатност као што је културна,
образовно-васпитна, спортска или трговинска дјелатност,
утврђује се у складу са радним временом тог објекта, али не
дужим од радног времена прописаног овом одлуком.
Члан 11.
За извођење музике уживо сваки угоститељски објекат,
изузев угоститељских објеката типа ноћни клуб, којима
је Правилником о разврставању, минималним условима
и категоризацији угоститељских објеката прописано да
могу имати музику уживо, дужан је прибавити одобрење
општинског органа надлежног за привреду и друштвене
дјелатности.
Одобрење за извођење музике уживо, угоститељ је
дужан прибавити без обзира гдје обавља дјелатност (у
угоститељском објекту или изван сједишта угоститељског
објекта) и којим поводом приређује извођење музике
уживо (редовна дјелатност или организовање пригодних
свечаности).
За добијање одобрења за извођење музике уживо
угоститељ је дужан поднијети писмени захтјев надлежном
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одјељењу најкасније у року од једног (1) дана од дана
почетка извођења музике уживо .
Уз захтјев из претходног става овог члана, угоститељ је
дужан доставити доказ о претходно уплаћеној општинској
административној такси.
Члан 12.
Угоститељски објекти не морају радити на дане вјерских
и републичких празника.
У дане новогодишњих празника угоститељски објекти
могу радити у неограниченом радном времену.
Одредба става 2. овог члана односи се и на угоститељске
објекте којима је скраћено радно вријеме.
Угоститељи имају право одредити један или више
радних дана у недјељи као нерадне дане.
Обавјештење из става 1,2,3 и 4 овог члана мора бити
видно истакнуто на улазу у угоститељски објекат или на
другом видном мјесту у угоститељском објекту.
1.2. Посебно радно вријеме
1.2.1. Продужено радно вријеме
Члан 13.
Надлежно одјељење може, на појединачни
захтјев угоститеља, одредити да угоститељски објекат
ради у продуженом радном времену, односно по службеној
дужности да угоститељски објекат ради у скраћеном радном
времену, у складу са условима за одређивање посебног
радног времена.
Захтјев за продужено радно вријеме подноси се
најкасније 5 дана од дана почетка продуженог радног
времена.
За одређивање посебног радног времена угоститељског
објекта надлежно одјељење издаје рјешење.
О продуженом радном времену потребно је обавјестити,
односно доставити примјерак рјешења којим се одобрава
продужено радно вријеме Комуналној полицији и
Полицијској станици.
Издавање рјешења за рад угоститељског објекта у
продуженом радном времену веже се за унапријед одређени
временски период и за претходно испуњавање одређених
услова, те уз могућност да се у случајевима не испуњавања
тих услова радно вријеме скрати у границама прописаног
радног времена.
Члан 14.
Критеријуми за продужено радно вријеме:
а) налаз и мишљење овлаштене стручне
организације за мјерење нивоа буке којим се потврђује да
су у угоститељском објекту спроведене мјере за заштиту од
буке и да се угоститељски објекат придржава прописаног
нивоа буке уколико се објекат налази у пословно стамбеној
згради колективног становања, односно у насељу са
индивидуалним стамбеним јединицама или у близини
здравствене установе за смјештај пацијената,
б) препорука туристичке организације која је
надлежна за туристичку промоцију подручја на којем се
налази угоститељски објекат, чиме се потврђује његов
заначај у укупној туристичко-угоститељској понуди
општине, утврђен на основу пружања квалитетне
угоститељске услуге у периоду не краћем од годину дана од
дана издавања препоруке,
в) доказ да угоститељ није правоснажно кажњен
изрицањем прекршајног налога или правоснажног рјешења
надлежног суда за прекршај прекорачења радног времена и
за нарушавање јавног реда и мира у угоститељском објекту
за који тражи продужено радно вријеме у претодних шест
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мјесеци од дана подношења захтјева за рад у продуженом
радном времену.
За доношење рјешења о утврђивању дужег радног
времена од прописаног, морају бити испуњени сви
прописани критеријуми из претходног става, што утврђује
надлежни општински орган за привреду, на основу
приложених доказа.
Рјешење за рад угоститељског објекта у продуженом
радном времену издаје се на одређени временски период, а
најдуже шест мјесеци од дана издавања рјешења.
По истеку рока из претходног става овог члана,
угоститељ може поднијети захтјев за поновни рад у
продуженом радном времену.
Продужено радно вријеме из става 1. овог члана може
бити дуже до два сата у односу на прописано радно вријеме,
што у сваком конкретном случају одређује надлежно
одјељење.
Уколико се у периоду рада угоститељског објекта у
продуженом радном времену оствари један од разлога
из члана 16. став 1. Одлуке за скраћење радног времена,
надлежни општински орган по службеној дужности
одређује угоститељском објекту рад у прописаном радном
времену.
1.2.2. Пригодно радно вријеме
Члан 15.
Угоститељским објектима којима није продужено
радно вријеме у смислу претходног члана Одлуке, а који
организују пригодне свечаности као што су: прославе,
матурантске забаве, јубиларне прославе, рођендани и други
слични догађаји затвореног типа, може се само за њихову
организацију одредити дуже радно вријеме (пригодно радно
вријеме).
За рад у пригодном радном времену из става
1. овог члана потребно је да је угоститељски објекат
закупљен ради одржавања забаве затвореног типа, односно
да угоститељски објекат не пружа услуге трећим лицима,
да се наведена активност обавља у оквиру регистрованих
дјелатности угоститеља, као и да је угоститељ испунио
услове из члана 16. тачка а) и в) Одлуке.
Захтјев за пригодно радно вријеме у случајевима из
става 1. овог члана угоститељ подноси надлежнм одјељењу
наксаније 5 дана прије одржавања активности из става 1.
овог члана, уз прилагање доказа о организацији активности
из става 1. и 2. овог члана.
Угоститељ може највише једном седмично поднијети
захтјев из става 3. овог члана.Надлежно одјељење одлучује
о дужини трајања пригодног радног времена и о томе
обавјештава Комуналну полицију и Полицијску станицу.
На објекте у којима се организују свадбе не примјењују
се одредбе става 1. до 5. овог члана.
Одредбе овог члана не односе се на угоститељске објекте
смјештене у стамбено-пословним објектима колективног
становања.
1.2.3. Скраћено радно вријеме
Члан 16.
Критеријуми за скраћено радно вријеме су:
а) ако је током године угоститељ најмање два пута
кажњен изрицањем прекршајног налога или правоснажног
рјешења надлежног суда за прекршаје због прекорачења
радног времена, односно ако је, током године, угоститељ
најмање једном кажњен изрицањем прекршајног налога
или правоснажног рјешења надлежног суда за прекршаје
због ремећења јавног реда и мира у угоститељском објекту
и прекорачења дозвољеног нивоа буке,
б) ако је угоститељски објекат дио пословностамбене зграде колективног становања, или се налази у
насељу за индивидуално становање, односно у близини

здравствене установе за смјештај пацијената, а у објекту
или у његовој непосредној близини се учестало ремети
јавни ред и мир о чему постоје записници надлежних органа
и записници надлежних органа о прекорачењу радног
времена и прекорачењу дозвољеног нивоа буке и
в) ако се у угоститељском објекту или у његовој
непосредној близини учестало ремети јавни ред и мир,
о чему постоје записници надлежних органа и записници
надлежних органа о прекорачењу радног времена и
прекорачењу дозвољеног нивоа буке.
Надлежно одјељење доноси рјешење о скраћењу радног
времена на захтјев других надлежних органа који утврде
да су прекршене одредбе Уредбе о критеријумима за
одређивање радног времена у угоститељским објектима као
и одредбе Одлуке.
Овлашћени органи за подношење захтјева за скраћење
радног времена из претходног става овог члана су:
а) Комунална полиција,
б) Еколошка инспекција,
в) надлежни орган полиције.
Надлежно одјељење може по службеној дужности
затражити доставу потребних извјештаја органа из
претходног става овог члана ради скраћења радног времена.
Члан 17.
Надлежно одјељење ће у року од 15 дана од дана пријема
захтјева овлашћених органа за подношење захтјева за
скраћење радног времена из члана 16. ове одлуке одлучити
о захтјеву за скраћење радног времена и о томе обавјестити
подносиоца захтјева.
Ако се у поступку утврди да је испуњен један од услова за
скраћење радног времена, надлежно одјељење ће рјешењем
одредити скраћење радног времена угоститељског објекта
на период најмање три мјесеца до најдуже шест мјесеци од
дана доношења рјешења о скраћењу радног времена.
Радно вријеме може се скратити за један сат у односу на
прописано радно вријеме.
По истеку периода из става 2. овог члана угоститељ
обавља дјелатност у прописаном радном времену.
Уколико је угоститељ обављао дјелатност у продуженом
радном времену, након скраћења тог радног времена,
обавља дјелатност у прописаном радном времену.
Надлежно одјељење по истеку рока трајања мјере
скраћења радног времена писмено обавјештава угоститеља
о томе да може обављати угоститељску дјелатност у
прописаном радном времену.
О скраћеном радном времену надлежно одјељење
обавјештава Комуналну полицију и Полицијску станицу.
Члан 18.
Уколико се у периоду од једне године од дана доношења
рјешења о одређивању скраћеног радног времена поново
покрене исти поступак у којем се по други пут утврди
испуњеност услова за скраћење радног времена, новим
рјешењем одредиће се да скраћено радно вријеме таквог
угоститељског објекта траје календарски најмање шест
мјесеци, до најдуже годину дана.
Члан 19.
„Вријеме толеранције“ односно вријеме конзумације
услуге које је почело у прописаном или посебном радном
времену износи 30 минута рачунајући од момента истека
прописаног или посебног радног времена угоститељског
објекта.
Угоститељи су обавезни поштовати „вријеме
толеранције“ из став 1. овог члана.
У времену толеранције угоститељ не може
пружати угоститељске услуге.
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II - НАДЗОР
Члан 20.
Надзор над примјеном одредаба Одлуке у погледу
придржавања радног времена у угоститељским објектима
врши Комунална полиција у складу са посебним
овлашћењима прописаним у закону који регулише
област угоститељства и закону који прописује поступање
Комуналне полиције.
Инспекцијски надзор над примјеном Одлуке у погледу
нивоа буке у угоститељским објектима врши еколошки
инспектор у складу са посебним овлашћењима из закона
који регулише област рада инспекција и заштиту животне
средине.
III – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Сматра се да је угоститељ прекршио одредбе Одлуке у
оквиру прописаног или посебног радног времена уколико
се по истеку времена толеранције из члана 19. Одлуке у
објекту затекну лица која нису запослена у угоститељском
објекту.
Члан 22.
(1) Новчаном казном од 800 до 4.000 КМ, казнит ће се
правно лице за прекршај ако се:
- угоститељски објекат не придржава прописаног
и посебног радног времена (члан 5, 6 и 7 одлуке),
- ако обавља угоститељску дјелатност, а у
угоститељском објекту нису испуњени услови за заштиту
од буке (члан 8. став 3 Одлуке)
- ако угоститељ није прибавио одобрење надлежног
органа за извођење музике уживо (члан 11. Одлуке),
- ако је угоститељски објекат закупљен ради
одржавања забаве затвореног типа, а пружа услуге трећим
лицима и ако обавља дјелатност, а да није испунио услове
из члана 16. тачка а) и в) Одлуке.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 200 КМ
до 1.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се
угоститељ као предузетник новчаном казном у износу од
400 КМ до 2.000 КМ.
Члан 23.
(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 2.500 КМ
казниће се за прекршај угоститељ као правно лице ако:
- обавља угоститељску дјелатност у пословностамбеном објекту колективног становања (стамбена
зграда), а својим радом ремети кућни ред (члан 8. Одлуке)
- обавља угоститељску дјелатност у угоститељском
објекту за смјештај а не поштује прописано радно вријеме
из члана 6. Одлуке,
- обавља угоститељску дјелатност на отвореном
простору или на површинама прилагођеним пружању
угоститељских услуга изван угоститељског објекта
(баште,терасе) у супротности са чланом 9. Одлуке,
- се не придржавају радног времена из члана 10.
Одлуке,
- не истакне обавјештење о радном времену из
члана 4. и 12. Одлуке
- не поштује „вријеме толеранције“ из члана 19.
Одлуке,
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100
КМ до 500 КМ.
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(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се
угоститељ као предузетник или физичко лице новчаном
казном у износу од 200 КМ до 1.000 КМ.
IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о одређивању радног времена угоститељских објеката
на подручју општине Брод („Службени гласник општине
Босански Брод“, број 8/11).
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-74/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

92.
На основу члана 23. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 97/16), члана 9. Закона о
здрвственој заштити („Службени гласник РС, број: 106/09
и 44/15), члана 318. тачка 16. Правилника о условима за
почетак рада здравствене установе („Службени гласник
РС“, број 53/17), члана 41. тачка 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 27. редовној сједници одржаној дана
25.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога за уврштавање Здравствене
установе Стоматолошка амбуланта „Т дент“ Брод
у План мреже здравствених установа на подручју
општине Брод
I
Предлаже се
уврштавање Здравствене установе
Стоматолошка амбуланта „Т дент“ Брод, у План мреже
здравствених установа на подручју општине Брод.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику Општине Брод“.
Број: 01-022-58/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

93.
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 13.став 2. Закона о заштити од пожара ( „
Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 ) члана
41.тачка 2. Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 7/17), и члана 111. и 112. Пословника
Скупштине општине Брод („Службени гласник општине
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Брод“, број 9/17), Скупштина општине Брод на 27. редовној
сједници одржаној дана 25.04.2019. године донијела је

5. Јавна расправа трајаће 20 дана од дана усвајања овог
Закључка.

ОДЛУКУ

6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном гласнику општине Брод».

о усвајању Плана заштите од пожара општине Брод
Члан 1.

Број: 01-022-65/19
Датум: 25.04.2019. године

Овом Одлуком усваја се План заштите од пожара
oпштине Брод.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је План заштите од пожара
општине Брод.
Члан 3.
Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-66/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

94.
На основу члана 111 и члана 117. Пословника Скупштине
општине Брод («Службени гласник општине Брод» број
9/17) и члана 3. алинеја 1. Одлуке о јавним расправама
у општини Српски Брод («Службени гласник општине
Српски Брод«број: 3/04), Скупштина општине Брод на
сједници одржаној дана 25.04.2019. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Нацрта одлуке о усвајању ребаланса
буџета општине Брод за 2019. годину
1. Усваја се Нацрт одлуке о усвајању ребаланса буџета
општине Брод за 2019. годину
2. Скупштина општине Брод, сагласно одредби члана
111. и 117. Пословника Скупштине општине Брод и члана
3. алинеја 2. Одлуке о јавним расправама, одлучује да
Нацрт одлуке о усвајању ребаланса буџета из тачке 1. овог
Закључка упути на јавну расправу, јер се Нацртом одлуке
о усвајању ребаланса буџета уређују питања која су од
посебног значаја за грађане наше општине.
3. За организовање и спровођење јавне расправе
задужује се начелник Одјељења за финансије.
4. Начелник Одјељења дужан је да:
води бригу да се Нацрт одлуке о усвајању
ребаланса учини доступан 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» Брод,
осигура прикупљање и спровођење примједби,
мишљења и приједлога изнесених у
току јавне расправе,
прати јавну расправу и анализира приједлоге,
мишљења и примједбе изнијетих у
току јавне расправе и
припреми извјештај о резултатима јавне расправе

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

95.
Ha основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора
и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број
40/13,106/15 и 3/16), члана 39.став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
бр.97/16) ,члана 41.став 1. Сатута општине Брод (“Службени
гласник општине Брод”, број 7/17) и члана 111. и 114.
Пословника о раду Скупштине општине Брод (“Службени
гласник општине Брод”, број 9/17), Скупштина општине
Брод на 27. редовној сједници одржаној дана 25.04.2019.
године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Савјета плана за праћење израде
Урбанистичког плана градског насеља Брод
1. Именује се Савјет плана за праћење израде
Урбанистичког плана градског насеља Брод, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Горан Гарачић,проф.српског језика и књижевности,
предсједник савјета
Бранкица Милојевић,проф.др.,члан савјета
Тодић Нина, дипл.инж.арх.,члан савјета
Данимир Милкановић, дипл.менаџер, члан савјета
Ведран Џабић, дипл.инж.грађ.,члан савјета
Горан Кушљић, маш.тех.,члан савјета
Бобан Ђурђевић,дипл.ек.,члан савјета
Градимир Вукман,дипл.инж.ел., члан савјета
Иво Дујмић, дипл.инж.маш.,члан савјета
Сенад Жепчан,маш.бравар,члан савјета
Саша Миличић, др.мед.,члан савјета
Жељко Миличић, дипл.ек.,члан савјета
Милан Гојковић, дипл.ек., члан савјета
Дејан Симиџија, дипл.инж.маш.,члан савјета
Никола Бачић, дипл.ек.,члан савјета
Слободан Пејчић, дипл.ек.,члан савјета
Светозар Миличић, привредник, члан савјета
Слободан Томичевић, привредник, члан савјета
Синиша Јаћимовић, дипл.инж.пољ., члан савјета
Теодор Трифуновић, професор, члан савјета
Јадранко Хаџисејдић, дипл.прав., члан савјета
Душан Станчић, дипл.инж.пр.пож.заш.,
члан савјета
Жељко Шаиновић, дипл.инж.саоб.,члан савјета
Боро Милошевић, инж.грађ.,члан савјета
Бојан Поповић, дипл.инж.саоб., члан савјета
Боро Грабовац, дипл.инж.маш.,члан савјета
Комел Дубравка, дипл.прав.,члан савјета
Мирко Пелцл, дипл.прав.,члан савјета

2. Задатак Савјета плана из члана 1. овог Рјешења је
да прати израду Урбанистичког плана градског насеља
Брод, води јавне расправе, заузима стручне ставове према
питањима општег, привредног и просторног развоја општине
Брод, заузима стручне ставове у погледу рационалности
и квалитета предложених планских рјешења, усаглашава
предложен документ просторног уређења са Просторним
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планом општине Брод, усаглашава предложени документ са
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим
прописима заснованим на закону.
3.Стручно-техничке послове за потребе Савјета
плана обавља Одјељење за просторно уређење,стамбенокомуналне послове и екологију.
4.Накнада за рад чланова Савјета биће утврђена
накнадно закључком Начелника општине.

РЈЕШЕЊЕ

o именовању чланова Управног одбора Јавне
установе „ Центар за социјални рад „ Брод
Члан 1.
За чланове Управног одбора Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Брод именују се :
1.Сандра Павичић,предсједник
2.Радмила Новаковић,члан
3.Данијела Ђукић,члан

5.Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.
Број: 01-111-25/19
Датум: 25.04.2019. године

Члан 2.
Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

96.
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 27. редовној сједници одржаној дана 25.04. 2019.
године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о проведеном Конкурсу за
избор чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Брод, са приједлогом Ранг
листе
1. Усваја се Извјештај о проведеном Конкурсу за
избор чланова Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Брод, са приједлогом Ранг листе
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: 01-022-77/19
Датум: 25.04.2019. године
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Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

97.
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи
( „Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 ), члана 16. став 1. и
став
6. Закона о систему јавних служби ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12 ), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број
41/03 ) члана 88. Закона о социјалној заштити ( „Службени
гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16 ), члана 41.
став 1. тачка 32. Статута општине Брод ( „Службени гласник
општине Брод“, број 7/17 ) и члана 111. и 114. Пословника
о раду Скупштине општине Брод ( „Службени гласник
општине Брод“, број 9/17), Скупштина општине Брод на
27. редовној сједници одржаној дана 25.04.2019. године
донијела је

Чланови Управног одбора именују се на период у
трајању од четири године.
Чланови Управног одбора за свој рад одговарају
Скупштини општине, као оснивачу установе, која их је
именовала.
Чланови Управног одбора за свој раду имају право
на накнаду у складу са Одлуком Скупштине општине о
утврђивању висине накнаде за рад чланова управних и
надзорних одбора у јавним установама и предузећима чији
је оснивач општина Брод.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и биће
објављено у „Службеном гласнику општине Брод“ .
Образложење
Одредбама члана 39. став 2 тачка 33. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 ) прописано је да Скупштина општине именује и
разрјешава управни одбор установа чији је оснивач.
Одредбама члана 88. Закона о социјалној заштити
( „Службени гласник Републике Српске „ број 37/12 и
90/16 ) прописано је да управни одбор установе именује и
разрјешава оснивач.
Скупштина општине Брод на 24. редовној сједници
одржаној дана 31.01.2019. године донијела је Одлуку
о утврђивању критерија за избор и именовање чланова
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Брод
и Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање чланова Управног одбора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Брод.
Поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање
чланова управног одбора у ЈУ „Центар за социјални
рад“ Брод спровела је Комисија именована рјешењем
Скупштине општине број 01-111-2/19 од дана 31.01.2019.
године у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске. Комисија за избор
је утврдила да су на расписани Јавни конкурс пристигле
укупно четири пријаве и то пријаве: кандидата Данијала
Ђукић из Брода, Зоран Милинчић из Прњавора, Сандра
Павичић из Брода и Радмила Новаковић из Брода, да су
пријеве потпуне и благовремене, те са кандидатима обавила
интервју, осим са кандидатом Зораном Милинчићем који је
одустао од кандидатуре из личних разлога и није приступио
интервју. Након окончаног поступка Комисија је утврдила
слиједећу Ранг листу кандидата за именовање:
1.
2.
3.

Сандра Павичић, дипл. економиста из Брода
Радмила Новаковић, дипл. правник из Брода
Данијела Ђукић, дипл.економиста из Брода

Извјештај о спроведеном поступку са приједлогом ранг
листе за именовање кандидата Комисија је доставила
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Скупштини на разматрање и одлучивање. Након усвајања
извјештаја Комисије, на основу Одлуке Скупштине
општине о предложеној ранг листи, Скупштина општине
Брод је донијела рјешење као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Ово Рјешење је коначно и
против истог није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-24/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

98.
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 16. став 1. и
став
6. 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. став 1. тачка 32.
Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 7/17) и члана 111. и 114. Пословника о раду Скупштине
општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број
9/17), Скупштина општине Брод на 27. редовној сједници
одржаној дана 25.04.2019. године донијела је

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу в.д чланова Управног одбора
Јавне установе „Центар за социјални рад“ Брод
Члан 1.
Вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Брод именовани
рјешењем Скупштине општине Брод број 01-111-32/18
од дана 14.12.2018. године („Службени гласник општине
Брод“, број 15/18) и Рјешењем број 01-111-1/19 од
31.01.2019. године („Службени гласник општине Брод“,
број 2/19) у саставу:
1.
2.
3.

Радмила Новаковић, предсједник,
Ђорђе Ружојчић, члан
Маја Дубов, члан

разрјешавају се дужности због истека мандата на који
су именовани, тј. избором чланова Управног одбора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Брод, по поступку јавне
конкуренције.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-111-23/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

99.
На основу члана 35. став 2 Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, број 93/06, 86/07,14/10
и 5/12) члана 39. став 2. тачка 2. 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 118. Пословника Скупштине општине Брод („ Службени
гласник општине Брод“ број 9/17 ), Скупштина општине
Брод на 27. редовној сједници одржаној дана 25.04.2019.
године, донијела је:

П Р О Г Р А М

коришћења средстава од накнаде за претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и од закупнине за 2019. годину
I
Овим Програмом уређује се питање коришћења
средстава од накнаде за претварање пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и од закупнине, од
неутрошених средстава у 2018. години и планираним
средстава буџета општине Брод по овом основу у 2019.
години.
Прикупљена средства биће реализована и пласирана
кроз пројекте предвиђене овим програмом а реализоваће се
преко надлежног одјељења.
II
Планирана средства од накнаде за претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и од
закупнине у 2019. години у буџету општине Брод износе око
35.000,00 КМ.
III
У складу са Законом о пољопривредном земљишту,
средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и
средстава од закупнине за земљиште у својини Републике
Српске која су приходи општине у 2019. години у износу од
35.000,00 КМ намјенски ће се користити:
1.
Израда Основа општине,
-акумулирање средста за израду Основа заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине.
..........................................................................5.000,00 КМ
2.
За оспособљавање и уређење пољопривредних
земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег
квалитета или су неплодна:
-припремне радње у спровођењу поступка додјеле
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
путем концесије и закупа, идентификација земљишта,
израда елабората, обиљежавање граница земљишта и
додјела идентификованог земљишта у закуп или концесију
..........................................................................8.000,00 KM
3. За поправку и побољшање плодности пољопривредног
земљишта
-анализа земљишта, Пољопривредни
институт
Републике Српске, Бања Лука.................................................
................................................................................2.000,00 KM
4. За спровођење противерозивних мјера и мелиорације
пољопривредног земљиштаслабијег квалитета.
-оспособљавање неплодног земљишта мелиорацијом,
исушивање поплавни равница за добивање нових површина
за земљорадњу (одводња површинских вода изградњом
или чишћење каналске мреже у плавном подручју општи
не).........................................................................20.000,00 КМ

11

6.5.2019.
IV
Утрошак средстава ће се вршити сразмјерно
предвиђеним расположивим средствима за 2019. годину.
V
Начелник општине Брод и надлежно одјељење
ће у складу са Законом о јавним набавкама и другим
подзаконским актима, провести ће поступак јавне набавке и
оглашавање, а све у циљу намјенског трошења средстава из
тачке III овoг Програма.
VI
Координацију и праћење провођења овог Програма
вршиће Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
а намјенски утрошак Средства од наплаћене накнаде по
основу промјене намјене пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за
земљишта вршиће надлежна пољопривредна инспекција.
VII
Рок за провођење овог Програма је 31.12.2019. године.
VIII
Овај Програм ступа на снагу осам дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.
IX
Информација о реализацији овог Програма доставиће се
Скупштини општине Брод до маја 2020. године.
Број: 01-022-75/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

100.
На основу члана 90. Став 4. Закона о шумама („Службени
гласник Републике Српске“, број: 75/08 и 60/13), члана 6.
став 4. Правилника о начину прикупљања, критеријумима
за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава
посебних намјена за шуме („Службени гласник Републике
Српске“, број: 45/14), члана 39. став 2. тачка 2. 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 118. Пословника Скупштине општине Брод
(„ Службени гласник општине Брод„ број 9/17 ), Скупштина
општине Брод на 27. редовној сједници одржаној дана
25.04.2019. године, донијела је:

П ЛАН

намјенског утрошка средстава остварених по основу
надокнаде за обављање
послова од општег
интереса у шумама у приватној својини
у 2019 години
I
Овим Планом уређује се питање утрошка средстава
остварених по основу надокнаде за обављање послова
од општег интереса у шумама у приватној својини од
неутрошених средстава из 2018. године и планирани
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средства по овом основу у 2019. години. Прикупљена
средства у буџету општине Брод износе 15.000,00 КМ.
II
Средства прикупљена по основу надокнаде за обављање
послова од општег интереса у шумама у приватној својини
у износу од 15.000,00КМ у буџету Општине Брод у 2019.
години намјенски ће се користити за:
1.
Подизање нових шума у приватној својинипошумљавање .......10.000,00 КМ,
2.
Aкумулација средставa за израду Шумскопривредне основе за приватне шуме .................5.000.00 КМ.
III
Утрошак средстава ће се вршити сразмјерно
предвиђеним расположивим средствима за 2019. годину.
IV
Начелник општине Брод ће утврдити критеријуме и
расписати Јавни оглас о додјели средстава за подизање
нових шума у приватној својини-пошумљавање, а надлежно
одјељење ће у складу са Законом и подзаконским актима
провести поступак по јавном огласу у циљу реализације
пројеката из тачке III, став 1. овог Плана.
V
Координацију и праћење провођења овог Плана
вршиће Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
а намјенски утрошак по основу надокнаде за обављање
послова од општег интереса у шумама у приватној својини
за 2019. годину вршиће Одјељење за финансије.
VI
Рок за провођење пројеката из овог Плана је 31.12.2019.
године.
VII
Овај План ступа на снагу осам дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Брод“.
VIII
Извјештај о реализацији овог Плана доставиће се
Скупштини општине до маја 2020. године.
Број: 01-022-79/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

101.
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 27. редовној сједници, одржаној дана 25.04.2019.
године, д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва
Републике Српске-Сједиште замјеника у Добоју
за период од 01.01. 2018. до 31.12.2018. године
ОПШТИНА БРОД

3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-71/19
Датум: 25.04.2019. године

1. Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва
Републике Српске-Сједиште замјеника у Добоју за период
нод 01.01. 2018. до 31.12.2018. године ОПШТИНА БРОД.
2. Саставни дио овог Закључка чини Извјештај из тачке
1. овог закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-69/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

102.
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 27. редовној сједници одржаној дана 25.04.2019.
године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о раду КП ,,Водовод и
канализација“ а.д. Брод у 2018. години

104.
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 27. редовној сједници одржаној дана 25.04.2019.
године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о раду ЈП ,,Радио Брод“ д.о.о.
Брод у 2018. години
1.
Усваја се Извјештај о раду ЈП ,,Радио Брод“ д.о.о.
Брод у 2018. години
2.
Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1 овог Закључка.
3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-68/19
Датум: 25.04.2019. године

1.
Усваја се Извјештај о раду КП ,,Водоовод и
канализација“ а.д. Брод у 2018. години
2.
Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1 овог Закључка.
3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-64/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

103.
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 27. редовној сједници одржаној дана 25.04.2019.
године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о раду КП ,,Комуналац“ а.д.
Брод у 2018. години

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

105.
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 27. редовној сједници одржаној дана 25.04.2019.
године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ ,,Дом здравља“
Брод у 2018. години
1.
Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ ,, Дом здравља“
Брод у 2018. години
2.
Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1 овог Закључка.
3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-70/19
Датум: 25.04.2019. године

1.
Усваја се Извјештај о раду КП ,,Комуналац“ а.д.
Брод у 2018. години
2.
Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1 овог Закључка.

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

106.
На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117.
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Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 9/17), Скупштина општине
Брод, на 27. редовној сједници одржаној дана 25.04.2019.
године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ ,,Центар за
социјални рад“ Брод у 2018. години

2.
Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1 овог Закључка.
3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-63/19
Датум: 25.04.2019. године

1.
Усваја се Извјештај о раду ЈУ ,, Центар за
социјални рад“ Брод у 2018. години
2.
Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1 овог Закључка.
3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-62/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

107.
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 27. редовној сједници одржаној дана 25.04.2019.
године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о пословању са финансијским
извјештајем ЈУ ,,Туристичка организација општине
Брод“ Брод у 2018. години
1.
Усваја се Извјештај о пословању са финансијским
извјештајем ЈУ ,,Туристичка организација општине Брод“
Брод у 2018. години
2.
Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1 овог Закључка.
3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-67/19
Датум: 25.04.2019. године
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Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

109.
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, на 27. редовној сједници, одржаној дана 25.4.2019.
године доноси

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о реализацији одлука
Скупштине општине Брод, донесених у 2018. години
1.
Усваја се Извјештај о реализацији одлука
Скупштине општине Брод, донесених у 2018. години.
2.
Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Извјештај из тачке 1. oвог Закључка.
3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-73/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

110.
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 27.
редовној сједници одржаној дана 25.04.2019. године доноси

ЗАКЉУЧАК

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р

108.
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 27. редовној сједници одржаној дана 25.04.2019.
године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна
библиотека ,,Бранко Ћопић“ Брод у 2018. години
1.
Усваја се Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека
,,Бранко Ћопић“ Брод у 2018. години

о прихватању Информације о стању пољопривреде и
шумарства на подручју општине Брод
1.
Прихвата се Информација о стању пољопривреде
и шумарства на подручју општине Брод.
2.
Саставни дио овог Закључка у предмету чини
Информација из тачке 1.
3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-72/19
Датум: 25.04.2019. године

Предсједник
Скупштине општине
Милош Станишић с.р
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

општине Брод.
Број: 02-400-8/19
Датум: 18.4.2019. године.

24.
На основу члана 59. и 82 .став 3. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/ 16) и члана 65. и 90. Статута општине Брод (,,Службени
гласник општине Брод број: 7/17), и члана 7. Правилника о
рјешавању стамбених потреба додјелом у закуп државних
станова на којима не постоји станарско право (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 11/18). Начелник општине
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
1. Именује се Комисија за спровођење процедуре по
расписаном Јавном позиву број: 05-372-115/18 од дана
02.11.2018.године за садашње привремене кориснике
државних станова, на којима не постоји станарско право, на
подручју Општине Брод, у сљедећем саставу:
1. Горан Максић – Предсаједник Комисије,
2. Алпександра Трифковић, члан,
З. Недељко Рушкић, члан,
4. Миле Шкрrа, члан
5. Милан Дакић, члан,
6. Бриrита Видић, члан
7. Зоран Видић, члан ( Борачка организација Брод),
2. Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је да
спроведе комплетну процедуру по расписаном Јавном
конкурсу број: 05-372-115/18 од дана 02.11.2018. године,
односно да утврди, који од садашњих привремених
корисника станова испуњавају и који не испуњавају услове
за додјелу стана у закуп, у складу са одредбама предметног
Правилника. Комисија може поред наведене документације,
да тражи и додатну документацију, а која може послужити у
поступку одлучивања.
3. Новчана накнада за рад Комисије биће утврђена
посебним закључком.
Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Рјешења, престаје да важи
Рјешење број: 02-372-115/18 од дана 22.11.2018. године.
Број: 02-372-115/18
Датум: 04.04.2019.године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић, с.р.
25.
На основу члана 31.став 1.тачка в.) Закона о буџетском
систему Републике Српске (,,Службени гласник Републике
Српске” број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан 65. Статута
општине Брод (“Службен и гласник општине Брод”, број:
7/17). Начелник општине доноси:

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине Брод
за 2019. годину
1. Усваја се нацрт ребаланса буџета општине Брод за
2019. годину.
2. Задужује се Одјељење за финансије да Нацрт
ребаланса буџета општине Брод за 2019. годину достави
Министарству финансија Републике Српске.
3. Овај закључак ће се објавити у Службеном гласнику

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић, с.р.
26.
На основу члана 59. а у вези са чланом 82. став 3. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске” број: 97/16), члана 16 и 17. Закона о спорту
(“Службени гласник Републике Српске број”: 04/02, 66/03,
73/08 и 102/08) члана 65 и
90. Статута општине Брод (“Службени гласник општине
Брод” број: 7/17), члана 9. Правилника о категоризацији
спортова и спортских организација на подручју општине
Брод (“Службени гласник општине Брод”, број 7/15),
руководећи се “Стратегијом развоја спорта општине Брод
за период 2012-2020” (Сл. гл. општине Брод, број 12/13),
начелник Општине д о н о с и:

ОДЛУКУ

о финансирању спорта и осталих спортских
активности општине Брод у 2019. години
Члан 1.
Одлуком о финансирању спорта и осталих спортских
активности општине Брод у 2019. години, утврђују се
услови, критеријуми и начин расподјеле средстава у
области спорта и физичке културе која се примјењује на
сва спортска удружења (клубове) и на све остале спортске
субјекте на подручју општине Брод.
Члан 2.
Из намjенских средстава буџета општине Брод ће се
финансирати трошкови такмичења спортских организација
које су укључене у организовани систем такмичења,
насталих по основу обавеза котизације, регистрације,
лиценцирања и љекарских прегледа за спортисте, тренере за
предметне спортске организације; затим трошкови превоза
на такмичења, или следовањем горива на основу табеле са
даљинаром и трошковником горива, кojy уређује Одјељење
за општу управу; кориштење спортских дворана за тренинге
и такмичења за дворанске спортове; те трошкове електричне
енергије у спортским објектима у износу до 50,00 КМ на
мјесечном нивоу.
Поред трошкова из претходног става овог члана,
финансираће се и одржавање спортских манифестација, које
нису у редовном календару такмичења, а које су од значаја
за општину Брод, као и други издаци везани за питања
спорта и спортских манифестација, о чијем ће финансирању
посебне Одлуке доносити начелник Општине.
Члан 3.
Поред наведених трошкова у члану 2. ове Одлуке,
средства додјељена спортским удружењима из буџета
Општине Брод могу бити утрошена на трошкове промјене
података судског и спортског регистра, суфинансирање
рада омладинских школа спорта, трошкови набавке опреме
за спортисте и набавке спортских реквизита, и остали
трошкови везани за развој спорта и физичке културе.
Под осталим трошковима подразумијевају се трошкови
организације домаћих утакмица или такмичења, што
обухвата:
1.
трошкови физичког и санитетског обезбјеђења ,
2.
трошкови медицинског особља,
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3. трошкови снимања спортских такмичења ако је у
пропозицијама тако прописано,
4.
трошкови кошења и обиљежавање терена у износу
ДО 40,00 КМ по организацији домаће утакмице,
5.
трошкови репрезентације.
Средства додјељена спортским удружењима из буџета
Општине Брод могу бити утрошена и на дио трошкова за
тренинге и припреме за такмичења два најбоље рангирана
клуба прве категорије према Правилнику о категоризацији
спортова и спортских организација општине Брод, што
подразумијева трошкове путовања, дневница и исхране
спортиста (хранарина). Захтјеве за финансирање трошкова
наведених у члану 2. и 3. подносе се путем главног
протокола, у шалтер сали општине Брод, минимално седам
дана раније, Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
општине Брод.
Потребе у гориву за превоз на утакмице и такмичења
подносе се путем писаног
захтјева, у складу са упутств ом за подношење захтјева
за сваку појединачну потребу.
Члан 4.
Плаћање трошкова, који су обухваћени чланом 2. и
3. ове Одлуке, Одјељење за финансије општине Брод,
вршиће уплату на рачун спортских организација, на
основу поднесених захтјева, у којима треба бити наведена
спецификација трошкова, за које се траже финансијска
средства.
Члан 5.
За средства која се исплате на начин наведена у
члану 4. ове Одлуке, одговорно лице клуба дужна је да са
подношењем новог захтјева за средства, изврши правдање о
утрошку средстава према раније поднесеној спецификацији
потреба. Обавеза корисника буџетских средстава је да на
захтјев Општине поднесе годишњи извјештај и достави
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности следећу
документацију:
1.
Писани (наративни) извјештај о активностима на
која су утрошена средства и
о постигнутим резултатима;
2.
Фотокопију комплетне финансијске документације
(рачуни, фактуре) о утрошеним средствима, која се овјерава
сопственим печатом и потписом овлашћеног лица спортске
организације, те доставу завршног рачуна за сваку годину у
којој су средства добијана из буџета општине Брод.
Члан 6.
Измирење обавеза, или потраживање средстава за
измирење обавеза, не односи се на казнене и дисциплинске
мјере, изражене у материјалној противвриједности, које су
изречене према спортским организацијама.
Члан 7.
Основа за доношење ове Одлуке је Стратегија развоја
спорта општине Брод, Правилник о категоризацији спорта
и спортских организација општине Брод, и Одлука о буџету
општине Брод за 2019. годину.
Члан 8.
У складу са указаним потребама, евентуалне измјене
и допуне ове Одлуке ће се вршити на начин како је она и
донесена.
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Члан 9.
За провођеље ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије
општине Брод.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и односи
се на текућу календарску годину, ступањем на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о финансирању спорта
и осталих спортских активности општине Брод за 2019.
годину, број: 02-66-10/19, од 04.03.2019. године.
Број: 02-66-18/19
Датум: 06.05.2019. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић, с.р.
Обрадио:
Велибор Видић с.р.
Начелник Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности
Слободан Пејчић с.р.
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