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75.
На основу члана 39. став 2. алинеја 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 112.
Пословника о раду Скупштине Општине
Брод („Службени гласник Општине
Брод“, број: 9/17), Скупштина Општине
Брод на 17. редовној сједници одржаној
дана 27.04.
2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању висине цијена
комуналних услуга и радова које пружа
КП „Комуналац“ а.д. Брод
према општини Брод
Р/б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Члан 1.
Овом одлуком се регулише висина цијена
комуналних услуга и радова које пружа
КП „Комуналац“ а.д. Брод према општини
Брод.
Члан 2.
Цијене комуналних услуга и радова које
пружа КП „Комуналац“ а.д. Брод према
општини Брод су слиједеће:

УСЛУГА
Одржавањеи ручно чишчење јавних површина
(улица и тротоара)
Одвоз контејнера запремине 5-7 м3
Кошење зелених површина
Сакупљање лишћа
Украсне руже
Украсно грмље и насади
Жива ограда
Парковско и друго цвијеће на јавним
површинама (орезивање стабала, сухих грана,
вађење пањева
Сезонско цвијеће са набавком и садњом
Одржавање обале ријеке Саве
Услуге наплате паркинга и одржавања стајалишта
за теретна моторна возила која прелазе државну
границу мјесечно

Цијена без ПДВ-а
0,00976 КМ/m
65,15 КМ/ком
0,0305 КМ/m²
0,020 КМ/m²
0,625 КМ/ком
0,77 КМ/ком
0,77 КМ/m
74,54 КМ/ком
0,86 КМ/ком
0,0305КМ/m²
8.547,00 КМ
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Р/б
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
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УСЛУГА
Насипање и равнање локалних путева- на
подручју села
Насипање и равнање локалних путева – Град
Уклањање привремених и сталних објеката
површине до 80 m2
Уклањање са јавних површина табли са
натписима, огласни панои, ормарићи, плакати и
сл.
Уклањање надстрешница и ограда површине до
100 м2
Чишћење снијега и уклањање леда са коловоза
теретним моторним возилом опремљениим
једностраним чеоним плугом, вучни лим или
уговореним посипачем
Чишћење снијега и уклањање леда са коловоза
трактором опремљеним једностраним чеоним
плугом и посипачем
Чишћење снијега и уклањање леда са коловоза
грејдером
Чишћење снијега и уклањање леда са коловоза
утоваривачем
Машинско или ручно чишћење снијега и леда
са јавних површина испред установа, тротоара,
тргова и осталих пјешачких површина
Машинско или ручно посипање јавних
површина испред установа, тротоара, тргова и
осталих пјешачких површина
Монтажа и демонтажа бине
Уклањање животињских лешева
Уклањање дивљих депонија
Машинско чишћење каналске мреже уз путеве
Машинско чишћење улица

Цијене у табели су без ПДВ-а.
Члан 3.
Међусобна права и обавезе између општине
Брод и КП“Комуналац“ а.д. Брод ће се
регулисати уговором о пружању услуга и
извођењу радова.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Брод.“

Цијена без ПДВ-а
13,68 КМ/m3
9,41 КМ/m3
41,39 КМ/m²
45,00 КМ/ком
41,39 КМ/m2
104,27 КМ/час

104,27 КМ/час
72,99 КМ/час
72,99 КМ/час
0,41 KM/ m2
0,10 KM/ m2
450,00 КМ/ком
85,48 КМ/ком
102,50 КМ/m²
6,00 КМ/m
0,015 КМ/m

Број: 01-022-91/18
Датум: 27.04.2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
76.
На основу члана 23, 52, 308. и 312.
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 5, 7, 18. став 1. тачка 1)
подтачка 8. и 10., члана 39. став 2. тачка
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13) и члана 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16),члана 5, 9, 16. став 1.
алинеја 7. и 9., члана 37, 41. став 1. тачка
13. и члана 89. Статута Општине Брод
(„Службени гласник Општине Брод“ број
7/17), члана 6. и 7. Одлуке о условима и
начину рјешавања имовинско-правних
односа, на непокретностима, које су биле
предмет закључених уговора, између
стамбене задруге „Ивањско поље“ и
задругара („Службени гланик Општине
Брод“
број 6/17), члана 111. и 112.
Пословника о раду Скупштине Општине
Брод („Службени гласник Општине
Брод“, број 9/17), Скупштина Општине
Брод, на 17. редовној сједници, одржаној
дана 27.04. 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права на посјед и права
својине, на непокретности,
са Општине Брод на Мирјану Винчић
I
Овом одлуком, Општина Брод, као
уписани корисник (посједник) и власник
преноси право на посјед и право својине,
на непокретности означеној као к.п. број
2312/154 површине 401 м2, уписана у лист
непокретности број 64, к.о. Брод, односно
непокретности означеној као к.п. број
245/5469 површине 401 м2, уписана у зк.ул.
број 3420, к.о. Брод, на Мирјану (Љубица)
Винчић, ЈМБГ 1004971126581, из Прњавора
Трг Српских бораца, са дијелом 1/1.
II
На основу ове одлуке, извршиће се
укњижба права на посјед и права својине,
на предметнoj непокретности, из тачке
I ове одлуке, у катастру непокретности
и земљишној књизи, у Републичкој
управи за геодетске и имовинско-правне
послове, Подручна јединица Брод, у корист
наведеног лица, на његов захтјев и трошак.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана, од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Брод“.
Број: 01-022-86/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
77.
Ha основу члана 39. алинеја 2. Закона
о
локалној
самоуправи
(“Службени
гласник РС”, број: 97/16), члана 41. алинеја
2. Статута општине Брод (“Службени
гласник општине Брод”, број: 5/17) и
члана 111. Пословника о раду Скупштине
општине
Брод
(“Службени
гласник
општине Брод”, број: 9/17), Скупштина
општине Брод на 17. редовној сједници
одржаној дана 27.04. 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава младим
брачним паровима са села ради
помоћи у стамбеном збрињавању
I
Овом Одлуком уређују се услови, начин и
критерији за додјелу новчаних средстава
младим брачним паровима са села на
подручју општине Брод ради помоћи у
стамбеном збрињавању (у даљем тексту:
млади брачни парови).
II
Новчана средства се додјељују путем
јавног огласа младим брачним паровима за
помоћ изградње, санације или адпатације
стамбених јединица, у укупном износу од
20.000,00 KM, којима je предвиђена помоћ
за 7 (седам) младих брачних парова.
III
Ha јавни оглас могу се пријавити
искључиво млади брачни парови који имају
пребивалиште и намјеравају живјети
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на селу подручја општине Брод, под
слиједећим условима:
- ОПШТИ УСЛОВИ
- да су држављани Републике Српске,
- да сваки супружник појединачно није
старији од 35 година живота,
- да су у браку најмање једну годину, до
дана расписивања јавног огласа,
- да имају пријављено пребивалиште на
сеоском подручју територије општине Брод,
најмање једну годину до дана расписивања
јавног огласа.
- ПОСЕБНИ УСЛОВИ - да посједују плац за стамбену изградњу,
недовршен или девастиран стамбени
објекат на сеоском подручју општине Брод,
неуслован за становање,
- да један од брачних супружника има
статус породице борца, погинулог борца
или су чланови породице ратног војног
инвалида у складу са одредбама Закона
о правима бораца, војних инвалида,
породица погинулих бораца одбрамбено
– отаџбинског рата PC (“Сл. гласник
РС”, број: 134/11). Општи услови су
елиминаторног каратктера,a посебни
су предност уколико се пријави већи
број младих брачних парова у односу на
предвиђена новчана средства.
IV
За формирање ранг - листе примјењиваће се
слиједећи критерији:
1. Стамбена ситуација
- станује у властитом објекту или има плац
за изградњу стамбене јединице - 30 бодова,
- станује у стану или кући родитеља или
родитеља брачног супружника - 15 бодова и
- станује у стану или кући код осталих
сродника - 10 бодова и
- да станује као подстанар — 5 бодова.
1. Подстанаром се не сматра лице које
живи и станује код родитеља, родитеља
брачног друга или другог члана породичног
домаћинства.
2. По основу броја чланова породичног
домаћинства - 5 бодова (за сваког члана,
укључујући и подносиоца захтјева, с тим да

се под члановима породичног домаћинства
подразумјевају дјеца и родитељи
подносиоца захтјева).
3. По основу статуса члана једног од
брачних супружника породице погинулог
борца –10 бодова (за оба брачна
супружника 20 бодова).
4. По основу статуса члана породице борца
или ратног војног инвалида једног или
оба брачна супружника - 5 бодова (за оба
брачна супружника 10 бодова). Aко два
или више лица имају исти укупан број
бодова, на повољније мјесто ставља се лице
које има већи број бодова пo посебном
критерију, редом како je наведено у ставу
1. овог члана. Aко два или више лица имају
исти број бодова пo сваком критерију,
најповољније мјесто ставља се лице које je
дуже у брачној заједници.
V
Уз пријаву на јавни оглас млади
брачни парови достављају слиједећу
документацију;
1. увјерење о држављанству,
2. родни лист,
3. вјенчани лист,
4. потврду о пребивалишту на сеоском
подручју општине Брод,
5. доказ о посједовању, власништву
непокретне имовине (куће или стана),
6. доказ о броју чланова породичног
домаћинства,
7. доказ о признатом статусу једне од
категорија којој подносилац захтјева
припада (члана ППБ, РВИ, борца и др.),
8. овјерена изјава о стамбеној ситуацији
уколико не посједује, нема у власништву
некретнину (кућу или стан).
VI
Млади брачни пар коме су додјељена
новчана средства за помоћ у стамбеном
збрињавању, обавезује се да средства уложи
за изградњу, санацију или адаптацију
стамбене јединице на селу са подручја
општине Брод у којој живи или намјерава
да живи. Уколико не испуни услове из става
1. овог члана, дужан je да општини врати
добијена новчана средства.
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Поред наведеног, појединачним уговором
између општине и лица којима се додјељују
новчана средства, конкретније ће се
регулисати међусобна права и обавезе.

општине Брод, на приједлог Управног
одбора Јавне установе предшколске „Бели
анђео“Брод,
на 17. редовној сједници
одржаној дана 27.04. 2018. године, донијела је

VII

ОДЛУКУ
о економској цијени услуге
ЈУП „Бели анђео“ Бродза 2018.годину

Овлашћује се Начелник општине да
распише Јавни оглас из члана 2. ове Одлуке
и именује комисију која ће провести
поступак пo Јавном огласу и утврдити
Приједлог ранг листе. Ha приједлог ранг
- листе може се уложити приговор у року
од 8 дана од дана њеног објављивања. О
приговорима из претходног става, одлучује
Начелник општине, те утврђује коначну
ранг листу за додјелу новчаних средстава
младим брачним паровима са села ради
помоћи у стамбеном збрињавању.
VIII
Средства за реализацију ове Одлуке
обезбјеђују се из буџета општине Брод за
2018. годину.
IX
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Брод".
Број:01-022-84/18
Датум: 27.04.2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
78.
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 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

I
Економска цијена услуге ЈУП
„Бели анђео“ Брод за 2018.годину утврђује
се у износуод 383,56 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: 01-022-85/18					
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
79.
Ha основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), члана 41.став
1. алинеја 2. 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 17. редовној
сједници одржаној дана 27.04. 2018. године,
д о н о с и:

6

27.04.2018.

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса
за избор најуређенијег дворишта,
балкона и улаза стамбене зграде
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Скупштина општине расписује јавни
конкурс за избор најуређенијег дворишта,
балкона и улаза стамбене зграде (у даљем
тексту: Конкурс).
Члан 2.
Општи и посебни услови, односно
критеријуми за избор најуређенијег
дворишта, балкона и улаза стамбене
зграде, утврђени су Одлуком о утврђивању
критеријума за избор најуређенијег
дворишта, балкона и улаза стамбене зграде
(“Службени гласник општине Босански
Брод”, број 4/07).
Члан 3.
Такмичење из члана 1. Одлуке организоваће
се у три категорије и то:
1. најуређеније/најљепше двориште;
2. најуређенији/најљепши балкон;
3. најуређенији/најљепши улаз стамбене
зграде.
Члан 4.
Јавни конкурс биће објављен путем
средстава јавног информисања и огласне
табле општине Брод и интернет станице
општине Брод.
Конкурс остаје отворен 20 дана од дана
објављивања.
Право учешћа имају сва физичка и правна
лица општине Брод.
Члан 5.
Прије расписивања конкурса из претходног
члана, општина може спровести активности
уређења зелених и јавних површина, те
организовати акцију подјеле цвијећа.

II КРИТЕРИЈИ
Члан 6.
Критериј оцјењивања биће естетски угођај
и амбијент, изглед ограде дворишта,
уложени труд и креативност, те вриједност
употребљеног биљног покрова за уређење
дворишта или балкона.
Општи услови су:
за физичка лица:
1. пријављено пребивалиште у општини
Брод,
за правна лица:
1. сједиште правног лица регистровано на
територији општине Брод;
2. регистрована Заједница етажних
власника.
Посебни услови и критерији су:
A) За двориште:
визуелни изглед ограде;
уређеност зелене површине са
складно уређеним биљним покровом;
у врту треба да се налази кутак за
одмор или вртна галантерија (вртне клупе,
фигуре, фонтане, жардињере...);
уређеност стаза;
естетски утисак о цјелокупном
дворишту;
украсна и др. расвјета.
Б) За балконе:
искориштеност простора (уколико
већ постоји корито за цвијеће, да ли je и на
који начин искориштено);
одабир биљака које су примјерене за
урбану средину;
гарнитура за сједење
(искориштеност и уређење простора за
релаксацију);
естетски утисак о балкону
(амбијент).
B) За улаз стамбене зграде:
уређеност стубишта;
уредност хаустора.
Члан 7.
Потребна документација:
1. попуњен образац пријаве са личним
подацима, односно подацима о правном
лицу (етажној заједници);
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2. фотокопија ЦИПС-ове личне карте
(за физичка лица);
3. овјерена фотокопија регистрације
правног лица, односно рјешење о упису у
регистар Заједница етажних власника;
4. потврда да je поступак регистрације
етажне заједнице у току (за заједнице
које су у поступку регистрације);
5. фотокопија текућег рачуна, за физичка
и жиро рачуна, за правна лица;
6. евентуално фотографија.
III КОМИСИЈА
Члан 8.
Комисију за избор најуређенијег
дворишта, балкона и улаза стамбене зграде
именује Скупштина општине у складу са
Одлуком о утврђивању критеријума за
избор најуређенијег дворишта, балкона и
улаза стамбене зграде.
Члан 9.
Приликом вредновања, Комисија вреднује
општа мјерила за све учеснике који
конкуришу, a за одређену категорију,
комисија ће вредновати само оне критерије
који се односе на категорију за коју je
учесник конкурисао. Општа мјерила су
елиминаторна.
Члан 10.
Задатак Комисије за спровођење јавног
конкурса (у даљем тексту комисија) je:
- да отвори пристигле пријаве,
- прегледа и утврди да ли су испуњени
услови конкурса,
- изађе на лице мјеста након отварања
пријава,
- изврши визуелни преглед и о истом
сачини записник,
- утврди листу учесника који испуњавају
услове, изврши бодовање, сачини ранг
листу и изабере најуспјешнијег за све три
категорије,
- обавијести све учеснике конкурса о
резултатима истог,
- ранг листу извјеси на огласној табли и
службеној интернет страници општине.

Члан 11.
Учесницима за које Комисија одреди да
су најуспјешнији биће додјељене новчане
награде. Општина Брод додјелиће укупно
три награде у укупном износу од 1.500,00
KM (за сваку категорију такмичења пo
500,00 KM).
Члан 12.
Листа најуспјешнијих учесника биће
изложена на огласној табли општине
Брод, a фотографије истих моћи ће се
видјети на службеној интернет страници
општине Брод. Уколико учесник на
конкурсу одустане од утврђеног права,
право првенства биће додијељено сљедећем
учеснику конкурса са утврђене листе.
Исплата новчаних средстава реализоваће
се најкасније у року од 30 дана од дана
пријема обавијести о избору најуспјешнијег
учесника конкурса.
Исплата новчаног гранта извршиће на
текући/жиро рачун побједника такмичења
према Уговору који побједник закључи са
Начелником општине.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје
да важи Одлука о расписивању јавног
конкурса за избор најуређенијег дворишта,
балкона и улаза стамбене зграде
(“Службени гласник општине Брод”, број
5/16).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Брод”.
Број: 01-022-90/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
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80.

III

Ha основу члана 41. став 1. алинеја 2.
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) и члана 6. Одлуке о утврђивању
критеријума
за
избор
најуређенијег
дворишта, балкона и улаза стамбене зграде
(“Службени гласник општине Босански
Брод”, број 4/07), Скупштина општине
Брод на 17. редовној сједници одржаној
дана 27.04. 2018. године, д о н о с и:
PJЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
за избор најуређенијег дворишта,
балкона и улаза стамбене зграде
I
У комисију за избор најуређенијег
дворишта, балкона и улаза стамбене зграде,
именује се:
1. Милан Зечевић, предсједник комисије
2. Бранка Стјепановић, члан
3. Срђан Царић, члан
4. Мато Кљајић, члан
5. Синиша Јаћимовић, члан.
II
Задатак комисије за спровођење Јавног
конкурса je:
- да отвори пристигле пријаве,
- прегледа и утврди да ли су испуњени
услови конкурса,
- изађе на лице мјеста након отварања
пријава, изврши визуелни преглед и о томе
сачини записник,
- утврди листу учесника који испуњавају
услове, сачини ранг листу и изабере
најуспјешнијег,
- обавијести учеснике конкурса о
резултатима истог и
- ранг листу извјеси на огласној табли и
службеној интернет страници општине.

Ово рјешење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Брод”.
Број: 01-111-13/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
81.
Ha основу члана 6. став 2. a у вези члана
7. тачка 6. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 41/03), члана 41. Статута општине
Брод (“Службени гласник општине Брод”,
број 7/17) и члана 112. Пословника о раду
Скупштине општине Брод (“Службени
гласник општине Брод”, број 9/17),
Скупштина општине Брод на 17. редовној
сједници одржаној дана 27.04. 2018.године,
донијела je:
ОДЛУКУ
о утврђивању критеријума за избор
и именовање чланова Управног и
Надзорног одбора у Јавним предузећима
и установама чији је оснивач општина
Брод
I
Овом Одлуком утврђују се критерији и
услови за избор и именовање:
1. два члана Управног одбора
ЈУ „Туристичка организација општине
Брод“ Брод,
2. једног члана Надзорног одбора
ЈП „Радио Брод“ д.о.о. Брод.
Под критеријима за избор и именовање,
у смислу предходног става, сматрају
се општи услови утврђени Законом
о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, Законом о
систему јавних служби, посебни критерији
утврђени Законом о туризму, Статутима
Јавних установа и предузећа и овом
Одлуком.
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II
Кандидати за чланове Управног одбора у ЈУ
“Туристичка организација општине Брод”
Броди члана Надзорног одбора ЈП „Радио
Брод“ д.о.о. Брод морају испуњавати
опште и посебне услове утврђене Законом,
Статутом установе и овом Одлуком и то:
Општиуслови:
- да су држављани Републике Српске/БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на
било којем нивоу власти у PC / БиХ,
- да се на њих не односи члан IX став
1.Устава БиХ,
- да се против њих не води кривични
поступак,
- да нису осуђивани за кривично дјело,
привредни преступили прекршај који их
чини неподобним за обављањем функције
члана управног одбора у установи.
Посебни услови:
1. За чланове Управног одбора туристичке
организације града или општине може да
буде изабрано лице које испуњава посебне
услове:
1.
завршен први циклус високог
образовања са остварених најмање 180
ECTS бодова или еквивалент економског,
правног или туристичког смјера и
2.
најмање двије године радног
искуства у струци.
2. За члана Надзорног одбора ЈП „Радио
Брод“ д.о.о. Брод може да буде изабрано
лице које испуњава посебне услове:
1. висока (VII) или виша (VI)
стручна спрема правног, друштвеног или
економског смјера,
2. познавање проблематике у дјелатностима којим се бави правни субјекат,
3. најмање три (3) године радног искуства у
истим или сличним дјелатностима.
III
Управни одбор je орган управљања ЈУ
”Туристичка организација општине
Брод” д.о.о. Брод. Управни одбор има
предсједника и два члана. Управни одбор

именује и разрјешава Оснивач, након
спроведеног поступка јавног конкурса, на
мандатни период од четири године.
При именовању чланова Управног
одбора водиће се рачуна о равноправној
заступљености оба пола.
IV
Надзорни одбор је орган управљања ЈП
„Радио Брод“ д.о.о. Брод. Надзорни одбор
има предсједника и два члана. Надзорни
одбор именује и разрјешава Оснивач на
приједлог начелника општине, након
спроведеног поступка јавног конкурса.
V
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), Законом
о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Српске“ број 75/04 и
78/11) и Законом o систему јавних
служби (“Службени гласник Републике
Српске”, број 68/07,109/12 ).
VI
Комисија за избор састоји се oд
предсједника и четири члана од којих су
три члана службеници општинске управе, а
два члана спољни сарадници.
VII
Комисију из предходног става именује
Скупштина општине.
VIII
Кандидати ће уз пријаву након курсa
достављати потребне документе који ће
битио дређени у Јавном конкурсу.
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IX
Сви остали услови који нису утврђени
овом Одлуком утврдиће се Јавним
конкурсом.
X
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Брод”.
Број:01-022-88/18
Датум: 27.04.2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
82.
На основу члана 8. 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 07/17) и члана
112. Пословника Скупштине општине
Брод
(„Службени
гласник
општине
Брод“, број 09/17), Скупштина општине
Брод на 17. редовној сједници одржаној
дана 27.04.
2018.године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног и
Надзорног одбора у Јавним предузећима
и установама чији је оснивач општина
Брод
I
Скупштина општине Брод расписује
конкурс за избор и именовање:
1. два члана Управног одбора
ЈУ „Туристичке организације
општине Брод“ Брод,
2. једног члана Надзорног одбора
ЈП „Радио Брод“ д.о.о. Брод.

II
Општи и посебни услови за избор иименовање чланова Управног одбора ЈУ
„Туристичке организације општине Брод“
Брод и ЈП „Радио Брод“ д.о.о. Брод утврђени су Законом о систему јавних служби,
, Законом о јавним предузећима, Законом
о туризму, Статутом Јавних установа
и предузећа, Одлуком о утврђивању
критеријума за избор и именовање чланова
Управних и Надзорних одбора у Јавним
предузећима и установама чији је оснивач
општина Брод.
III
Осим критерија и услова из члана 2. ове
одлуке Јавни конкурс садржи и све друге
услове из члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима
Републике Српске.
IV
Поступак за избор чланова Управног
одбора ЈУ „Туристичка организација
општине Брод“ Брод и ЈП „Радио Брод“
д.о.о Брод провешће Комисија именована
Рјешењем Скупштине општине Брод.
V
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс
за кандидате из члана 1. ове Одлуке је 15
дана од дана посљедњег објављивања јавног
конкурса у једном од гласила из члана 6. ове
Одлуке.
VI
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и у Дневном
листу „Глас Српске“.Неблаговремене и
непотупне пријаве неће се разматрати.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Брод”.
Број:01-022-87/18
Датум: 27.04.2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
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83.
Ha основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Релублике
Српске”, број 41/03), члана 41. Статута
општине
Брод
(“Службени
гласник
општине Брод”, број 7/17) и члана 114.
Пословника о раду Скупштине општине
Брод
(“Службени
гласник
општине
Брод”, број 9/17), Скупштина општине
Брод на 17. редовној сједници одржаној
дана 27.04. 2018.
године, донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор чланова
Управног и Надзорног одбора у Јавним
предузећима и установама чији је
оснивач општина Брод
I
Именује се комисија за избор два
члана Управног одбора ЈУ „Туристичка
организација општине Брод“ Брод и
једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио
Брод“ д.о.о. Брод у саставу:

Брод“ д.о.о. Брод Скупштини општине на
разматрање и доношењеодлуке о избору и
именовању.
III
Административно техничке
послове за потребе Комисије обављаће
Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности.
IV
Комисија престаје са радом даном
именовања два члана Управног одбора ЈУ
„Туристичке организације општине Брод“
Брод и једног члана Надзорног одбора ЈП
„Радио Брод“ д.о.о. Брод.
V
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01-111-9/18
Датум: 27.04.2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.

1. Хелена Кајтазовић-Ђуђић, предсједник,
2. Весна Бојић, члан,
3. Александра Трифковић, члан,
4. Ане Михајлов, члан,
5. Горан Џабић, члан.
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 два
члана Управног одбора ЈУ „Туристичка
организација општине Брод“ Брод и
једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио

84.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’ број 97/16), члана 2. Закона о
безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 63/11), члана 16.
став 5. и став 6. и члана 32. Закона о јавним
путевима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 89/13), члана 41. став 1. тачка 5.
Статута општине Брод (“Службени гласник
Општине Брод“ бр. 7/17), и члана 111. и
118. Пословника Скупштине општине Брод
(“Службени гласник Општине Брод” бр.
9/17), Скупштина општине Брод на 17.
редовној сједници одржаној дана 27. 04.
2018. године, д о н о с и
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П Р О Г Р А М
Асфалтирања саобраћајница на подручју општине Брод за 2018. годину
Увод

I.

Програмом рада Скупштине општине Брод планирана је расправа и усвајање Програма
асфалтирања саобраћајница на подручју општине Брод у 2018 . години.
Средства за асфалтирање улица планирана су у буџету општине Брод за 2018.годину.
Планираним средствима у буџету општине Брод за 2018 .годину ,биће придодата и
средства од продаје непокретности, а што ће се утврдити ребалансом буџета општине, као
и средства из апликација на пројекте асфалтирања саобраћајница.
Обим, врста, вриједност и динамика извођења радова на асфалтирању саобраћајница
на подручју општине Брод, утврђује се у складу са приливом средстава у буџет општине
Брод, као и одабиром пројеката од стране надлежних Министарстава, а које је општина
аплицирала према Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске ,
Министарству за људска права и избјеглице БиХ.
II.

Асфалтирање улица и тротоара према Програму из 2016. године

Програмом асфалтирања саобраћајница на подручју општине Брод у 2016. години, било је
предвиђено асфалтирање сљедећих путева :
Табела 1.
Градско подручје – Асфалтирање улица
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назив улице
улица Јована
Дучића
улица Бранка
Ковачевића
улица
Солунских
добровољаца
улица
Владимира
Роловића
улица
Војислава
Илића
улица Стевана
Синђелића
улица Пилота
Бранка Пјанића
улица Мајке
Јевросиме
улица Полојска
(кракови)

10. Насеље Oстрве

Дужина
улице (м)

Ширина
улице
(m )

Површина Површина
aсфалта
тротоара Ивичњаци
m2
m2

345,00

6,00

2.200,00

1.200,00

да

да

330,00

6,00

2.304,15

-

да

не

174,00

6,00

1.154,30

-

да

не

100,00

5,00

500,00

-

не

не

100,00

5,00

500,00

-

не

не

245,00

5,00

1.225,00

-

да

не

435,00

5,00

2.175,00

-

не

не

230,00

4,00

920,00

-

не

не

635,00

5,00

3.175,00

-

не

не

670,00

3,00

2.010,00

-

не

не

Тротоар

27.04.2018.
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Табела 2.
Градско подручје - Изградња тротоара
Бр.

Назив улице

Дужина улице
(м)

Ширина
тротоара м1

Површина
асфалта
тротоара м2

Ивичњаци

1.

Мајке Југовића

1.150,00

1,50

3.450,00

не

2.

Стадионска

1.460,00

1,50

2.190,00

да

Табела 3.
Сеоско подручје – Асфалтирање локалних путева
Бр.

Путни правац

Потез

Дужина м1

Ширина м1

Површина
м2

1.

Клакар Горњи

Крај асфалта Вујићи

1.050,00

3,00

3.150,00

2.

Клакар Доњи

Маг.пут- Свичићи

2.000,00

3,00

6.000,00

3.

Брусница Велика

Маг.пут - Шум.кућа

1.200,00

6,00

7.200,00

4.

Нареци

Лугови - Нареци

1.400,00

4,00

5.600,00

5.

Лијешће

Засеок Топићи

600,00

3,00

900,00

6.

Врела Доња

Врела Доња - Липа

4.800,00

5,50

26.400,00

Од приказаних улица, тротоара и локалних путева које су наведене у табели 1., 2. и 3., у
2016. и 2017. години извршено је асфалтирање слиједећих улица и тротоара:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

Асфалтиране улице:
улица Јована Дучића , на потезу Фрукта – Ул. 26. Августа;
улица Бранка Ковачевића, на потезу Саве Ковачевића – улица Сергеја Јасењина са
огранком;
улица Солунских Добровољаца, комплетна дужина;
улица Владимира Роловића, комплетна дужина;
улица Војислава Илића, комплетна дужина;
улица Стевана Синђелића, комплетна дужина;
улица Пилота Бранка Пјанића (1/4 асфалтирана);
Изграђени тротоари:
1. улица Мајке Југовића – тротоари, комплетна дужина - обострано;

III.
Преглед асфалтираних улица и тротоара на подручју општине Брод по
насељеним мјестима
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, као надлежни
орган јединице локалне самоуправе извршило је обилазак свих насељених мјеста, те на
основу стања на терену утврдило дужине асфалтних саобраћјница. У табели број 4 дате су
дужине асфалтираних саобраћајница по насељеним мјестима на подручју општине Брод.
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Табела 4.
Преглед асфалтираних саобраћајница по насељеним мјестима
Бр.

Назив насељених мјеста

1.

Брод

Дужина асфалтираних
саобраћајница (km)
40,8

2.

Барица Горња

3,2

3.

Барица Доња

3,7

4.

Брусница Велика

3,8

5.

Брусница Мала

-

6.

Грк

6,1

7.

Клакар Доњи

6,5

8.

Клакар Горњи

5,4

9.

Колибе Доње

2,3

10.

Колибе Горње

6,3

11.

Кораће

7,7

12.

Кричаново

2,7

13.

Крушчик

-

14.

Лијешће

13,4

15.

Ново Село

9,2

16.

Мочила Доња

2,0

17.

Мочила Горња

1,5

18.

Сијековац

7,1

19.

Винска

5,5

20.

Врела Доња

5,8

21.

Врела Горња

-

22.

Унка

6,7

23.

Збориште

7,8

УКУПНО:
IV.

147.,5

Планирани радови

А). Градско подручје – асфалтирање улица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

улица Пилота Бранка Пјанића (3/4 преостало);
улица Мајке Јевросиме;
улица Полојска – Кракови;
улице (Насеље Острве);
улица Борачка са огранком Бранка Ковачевића;
улица Скеле (између плавих скела и улице Јована Дучића);
улица 9. Маја;
улица Видовданска;
улица Свилајска;
улица Меше Селимовића;
улица Војводе Радомира Путника;
улица Косовска;
улица Саве Ковачевића – Огранци I, III, IV, V и VI;
улица Бродског Батаљона (обилазница);

27.04.2018.

15

Б). Изградња тротоара:
1.

Улица Стадионска - тротоар са десне стране;

В). Насељена мјеста – сеоско подручје:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Клакар Горњи , потез , крај асфалта – Вујићи;
Клакар Доњи, потез, магистрални пут – Свичићи;
Брусница Велика, потез , маг.пут – Шумарска кућа;
Лугови – Нареци, комплетна дионица;
Лијешће, плато испред ОШ Лијешће;
Лијешће, засеок Топићи;
Лијешће, засеок Миланковићи;
Врела Доња – Липа;
Колибе Доње, прилаз Дому културе;

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, као надлежни
орган јединице локалне самоуправе, на основу техничке документације и количина из исте,
мјерама узетим на лицу мјеста, сачинило је приједлог обима и врсте радова потребних за
реализацију овог Програма приказанoг у табелама.
Табела 5.
Градско подручје – Асфалтирање улица
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Назив улице
улица Пилота
Бранка Пјанића
улица Мајке
Јевросиме
улица Полојска
(кракови)
улице (насеље
Oстрве)
улица Борачка са
огранком Бранка
Ковачевића
улица Скеле
(између плавих
скела и улице
Јована Дучића)

Дужина
улице (м)

Ширина
улице
(m )

Површина Површина
aсфалта
тротоара Ивичњаци Тротоар
m2
m2

326,25

5,00

1.631,25

-

не

не

230,00

4,00

920,00

-

не

не

635,00

5,00

3.175,00

-

не

не

670,00

3,00

2.010,00

-

не

не

290,00

5,50

1.595,00

1450,00

да

да

210,00

6,00

1260,00

1050,00

да

да

7.

улица 9. Маја

270,00

5,00

1.350,00

-

не

не

8.

улица
Видовданска

100,00

3,00

300,00

-

не

не

9.

улица Свилајска

145,00

5,00

725,00

-

не

не

155,00

5,00

775,00

-

не

не

210,00

5,00

1050,00

-

не

не

-

не

не

10.
11.
12.

улица Меше
Селимовића
улица Војводе
Радомира
Путника
улица Косовска
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Бр.

Назив улице

Дужина
улице (м)

Ширина
улице
(m )

13.

улица Саве
Ковачевића –
Огранци I, III, IV,
V и VI

I-110,00
III-95,00
IV-65,00
V-84,00
VI-66,00

6,00

14.

улица Бродског
Батаљона
(обилазница)

1.100,00

9,00

Површина Површина
aсфалта
тротоара Ивичњаци Тротоар
m2
m2
I-660,00
III-570,00
IV-390,00
не
не
V-504,00
VI-396,00
9.900,00

5.500,00

да

да

Табела 6.
Градско подручје - Изградња тротоара
Бр.

Назив улице

Дужина улице
(м)

Ширина
тротоара м1

Површина
асфалта
тротоара м2

Ивичњаци

1.

Стадионска

1.460,00

1,50

2.190,00

да

Табела 7.
Сеоско подручје – Асфалтирање локалних путева
Бр.

Путни правац

Потез

Дужина м1

Ширина м1

Површина
м2

1.

Клакар Горњи

Крај асфалта Вујићи

1.050,00

3,00

3.150,00

2.

Клакар Доњи

Маг.пут- Свичићи

2.000,00

3,00

6.000,00

3.

Брусница Велика

Маг.пут - Шум.кућа

1.200,00

6,00

7.200,00

4.

Нареци

Лугови - Нареци

1.400,00

4,00

5.600,00

5.

Лијешће

плато испред ОШ
Лијешће

6.

Врела Доња

Врела Доња - Липа

5.000,00

5,50

27.500,00

7.

Колибе Доње

Прилаз Дому културе

260,00

5,00

1.300,00

13.

300,00

Динамика извођења радова

Радови на асфалтирању саобраћајница на подручју општине Брод, започели би половином
мјесеца априла у зависности од расположивих средстава, временских прилика и проведене
процедуре јавних набавки.
14.

Завршне одредбе

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Брод“.
Број: 01-022-95/18					
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.

27.04.2018.

85.
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 17. редовној
сједници одржаној дана 27.04.2018. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Нацртаинтегралног програма
капиталних инвестиција општине Брод
за период 2018. – 2020. година
1. Усваја се Нацрт интегралног програма
капиталних инвестиција општине Брод за
период 2018. – 2020. 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 расправама,
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.
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5. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-78/18 				
Датум: 27.04.2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
86.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’ број 97/16), члана 41. став 1. тачка 5.
Статута општине Брод (“Службени гласник
Општине Брод“ бр. 7/17), и члана 111. и
118. Пословника Скупштине општине Брод
(“Службени гласник Општине Брод” бр.
9/17), Скупштина општине Брод на 17.
редовној сједници одржаној дана 27.04.
2018. године,
доноси
П ЛАН
изградње и проширења јавне расвјете на
територији општине Брод у периоду од
2018. – 2021. године
I.

Увод

Програмом рада Скупштине општине Брод
планирана је расправа и усвајање Плана
изградње и проширења јавне расвјете на
територији општине Брод у периоду од
2018. – 2021. године.
Средства за изградњу и проширење јавне
расвјете на територији општине Брод у
периоду од 2018. – 2021. године планирана
су у буџету општине Брод за 2018.годину.
У Приједлогу Плана изградње и проширења
јавне расвјете на територији општине
Брод дат је табеларни преглед изграђене
јавне расвјете на подручју општине Брод
по насељеним мјестима до 2018. године.
Даље су планирани радови на изградњи и
проширењу јавне расвјете по разврстани по
годинама 2018., 2019., 2020. и 2021.
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II.
Преглед изграђене јавне равјете на подручју општине Брод по насељеним
мјестима до 2018. године
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, као надлежни
орган јединице локалне самоуправе извршило је обилазак свих насељених мјеста, те на
основу стања на терену дат је табеларни преглед изграђене јавне расвјете на подручју
општине Брод по насељеним мјестима до 2018. године са дужином електроенергетског
вода и бројем расвјетних тијела.
На подручју општине Брод има укупно 2.660 расвјетних тијела, од којих је 1.411 расвјетних
тијела постављено на градском подручју, док је 1.249 расвјетних тијела постављено на
сеоском подручју
Табела 1.
Преглед изграђене јавне расвјете на подручју општине Брод до 2018. године
Бр.

Назив насељеног мјеста

Дужина
електроенергетског вода
(м)

1.

Брод

44.822,693

1.411

2.

Барица Горња

1.297

23

3.

Барица Доња

307

6

4.

Брусница Велика

358,35

8 (приватна расвјета)

5.

Брусница Мала

-

-

6.

Грк

2.768,843

43

7.

Клакар Доњи

5.366,201

70

8.

Клакар Горњи

3.994,937

62

9.

Колибе Доње

1.101

14

10.

Колибе Горње

17.628

134

11.

Кораће

1.560

23

12.

Кричаново

866

11

13.

Крушчик

-

-

14.

Лијешће

15.543,248

273

15.

Ново Село

6.514

85

16.

Мочила Доња

3.343

40

17.

Мочила Горња

2.731

56

18.

Сијековац

6.553

103

19.

Винска

3.825,987

56

20.

Врела Доња

1.328,701

27

21.

Врела Горња

973,655

10

22.

Унка

4.190,742

64

23.

Збориште

6.157

141

131.230,36

2.660

УКУПНО:

Број расвјетних тијела

27.04.2018.
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Укупна дужина електроенергетских водова од 131.230,36 метара изграђена је у периоду до 2018. године на
подручју општине Брод. Наведена расвјетна тијела су постављени на бетонске и жељезне стубове.

III.

Планирани радови

Планирани радови на изградњи и проширењу јавне расвјете на подручју општине Брод у временском периоду
од 2018. – 2021. године су приказани у табелама број: 2,3,4,5,6.
Динамика планираних радова је приказана за сваку годину посебно са локацијама, дужином
електроенергетских водова са бројем расвјетних тијела које је потребно поставити на одређену локацију и
распоређене по дужини.
Приликом изградње и проширење јавне расвјете расвејетна тијела ће се поставњати на бетонске стубове већ
постављене од стране ЗП „Елекрто дистрибуција Добој“, радна јединица Брод.

Табела 2.

Планирани радови на изградњи и проширењу јавне расвјете на територији општине Брод у
периоду у 2018. години:
Бр.

Назив насељеног
мјеста

Дужина електроенергетског вода
(м)

Број расвјетних
тијела

Локација

1.

Брод

1.859

54

МЗ Тулек – ул. Семберијска
(3 р.т.)
МЗ Б.Поље И (47 р.т.)
МЗ Б. Поље ИИ (4 р.т.)

2.

Барица Горња

-

-

-

3.

Барица Доња

822

14

4.

Брусница Велика

623

10

Од споменика према Н.
Лужанима
уз магистрални пут одваја се
од Дубоковца до парохијског
дома

5.

Брусница Мала

-

-

-

6.

Грк

-

-

-

7.

Клакар Доњи

-

-

-

8.

Клакар Горњи

-

-

-

9.

Колибе Доње

-

-

-

10.

Колибе Горње

-

-

-

11.

Кораће

548

12

Раскрсница за Барицу Горњу
и Барицу Доњу

12.

Кричаново

-

-

-

13.

Крушчик

-

-

-

14.

Лијешће

500

11

Зарића кућа, Рале Шукурма –
Бардак уз магистрални пут

15.

Ново Село

-

-

-

16.

Мочила Доња

-

-

-

17.

Мочила Горња

125

3

куће Васића

18.

Сијековац

260

6

Раскрсница за Рафинериију

19.

Винска

-

-

-

20.

Врела Доња

-

-

-

21.

Врела Горња

-

-

-

22.

Унка

-

-

-

23.

Збориште

220

2

Аутобуска станица на М14.1 у
селу Збориште

4.957

112

УКУПНО:
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Табела 3.
Планирани радови на изградњи и проширењу јавне расвјете на територији општине
Брод у периоду у 2019. години:
Дужина
Назив насељеног
Број расвјетних
Бр.
електроенергетског
Локација
мјеста
тијела
вода (м)
ул. Крајишких
Бригада (24 р.т.)
1.
Брод
1.320
35
ул. Јована Дучића
(11 р.т.)
2.

Барица Горња

-

-

-

3.

Барица Доња

-

-

-

4.

Брусница Велика

-

-

-

5.

Брусница Мала

-

-

-

6.

Грк

-

-

-

7.

Клакар Доњи

-

-

-

8.

Клакар Горњи

728

14

пут Прљаче
и стари пут,
магистрални пут –
куће Томичевић

9.

Колибе Доње

320

6

-

10.

Колибе Горње

-

-

-

11.

Кораће

-

-

-

12.

Кричаново

-

-

-

13.

Крушчик

-

-

-

14.

Лијешће

857

13

потез Грозданици
– Грабовац уз
магистрални пут

15.

Ново Село

-

-

-

16.

Мочила Доња

-

-

-

17.

Мочила Горња

-

-

-

18.

Сијековац

-

-

-

19.

Винска

436

10

Од куће Рушкића
до скретања
Вуковићима

20.

Врела Доња

-

-

-

21.

Врела Горња

-

-

-

22.

Унка

-

-

-

23.

Збориште

-

-

-

3.661

78

УКУПНО:

27.04.2018.
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Табела 4.
Планирани радови на изградњи и проширењу јавне расвјете на територији општине
Брод у периоду у 2020. години:
Дужина електроБрој
Назив насељеног
Бр.
енергетског вода
расвјетних
Локација
мјеста
(м)
тијела
дио Шеталишта Душка
1.
Брод
1.384
40
Трифуновића од
споменика до базена
2.

Барица Горња

-

-

-

3.

Барица Доња

-

-

-

4.

Брусница Велика

-

-

-

5.

Брусница Мала

-

-

-

6.

Грк

-

-

-

7.

Клакар Доњи

-

-

-

8.

Клакар Горњи

1.109

18

сокак Јаковљевића
сокак Богдановића

9.

Колибе Доње

-

-

-

10.

Колибе Горње

-

-

-

11.

Кораће

-

-

-

12.

Кричаново

600

12

Куће Томичевића Вуковића

13.

Крушчик

-

-

-

14.

Лијешће

300

9

Лугови

15.

Ново Село

815

13

Потез Прашљика

16.

Мочила Доња

80

4

Куће Томичевића

17.

Мочила Горња

-

-

-

18.

Сијековац

-

-

-

19.

Винска

-

-

-

20.

Врела Доња

-

-

-

21.

Врела Горња

-

-

-

22.

Унка

-

-

-

23.

Збориште

190

5

сокак Марјановића

4.478

101

УКУПНО:
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Табела 5.
Планирани радови на изградњи и проширењу јавне расвјете на територији општине
Брод у периоду у 2021. години:
Дужина електроБрој
Назив насељеног
Бр.
енергетског вода
расвјетних
Локација
мјеста
(м)
тијела
1.

Брод

-

-

-

2.

Барица Горња

200

4

сокак Јозића

3.

Барица Доња

1.170

17

Сокак Лазића, Стринића,
Дубови, Алексићи

4.

Брусница Велика

-

-

-

5.

Брусница Мала

-

-

-

6.

Грк

800

13

Куће Јовичића, Игњатићи
- Ненадићи

7.

Клакар Доњи

529

6

сокак Лелића

8.

Клакар Горњи

-

-

-

9.

Колибе Доње

-

-

-

10.

Колибе Горње

-

-

-

11.

Кораће

600

11

сокак Аривуковића

12.

Кричаново

-

-

-

13.

Крушчик

-

-

-

14.

Лијешће

260

6

сокак код Кршића

15.

Ново Село

150

4

Рубил сокак

16.

Мочила Доња

-

-

-

17.

Мочила Горња

-

-

-

18.

Сијековац

-

-

-

19.

Винска

-

-

-

20.

Врела Доња

-

-

-

21.

Врела Горња

450

5

Драгољевићи, Петровићи

22.

Унка

-

-

-

23.

Збориште

-

-

-

4.159

66

-

УКУПНО:

У табели број 6. је приказана рекапитулација временског периода од 2018.-2021. године гдје
се планира изградња и проширење јавне расвјете , са укупном дужином електроенергетског
вода и бројем расвјетних тијела гдје су предвиђени на одређеним локацијама.
Табела 6.
Година

Дужина електроенергетског вода (м)

Број расвјетних тијела

2018. године

4.957

112

2019.године

3.661

78

2020. године

4.478

101

2021. године

4.159

66

17.255

357

УКУПНО:

27.04.2018.
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На дигиталном приказу стања електричне расвјете по насељеним мјестима приказано је
постојеће стање расвјете и ширење јавне расвјете по годинама до 2021. године. Приказане
боје означавају:
-

Црвена боја – постојеће стање на терену;
Свјетло плава боја (цинија) – представља ширење јавне расвјете за 2018. годину;
Смеђа боја – представља ширење јавне расвјете за 2019. годину;
Жута боја – представља ширење јавне расвјете за 2020. годину;
Зелена боја - представља ширење јавне расвјете за 2021. годину;

IV.

Динамика извођења радова

Радови на изградњи и проширењу јавне расвјете на подручју општине Брод, започели би
почетком сваке календарске године након спроведене процедуре јавних набавки.
V.

Завршне одредбе

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Брод“.
Саставни дио овог Плана је дигитална подлога са приказом постојећег стања и
ширења јавне расвјете на подручју општине Брод.
Број: 01-022-94/18
Датум: 27.04. 2018. године

87.
На основу члана 89. тачка 4. Закона о
шумама („Службени гласник Републике
Српске“, број:75/08 и 60/13), члана 5.
Правилника
о
начину
прикупљања,
критеријумима за расподјелу средстава и
поступку коришћења средстава посевбних
намјена за шуме („Службени гласник
Републике Српске“, број:45/14), Одлуке о
проглашењу неразвијених подручја општине
Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 6/11),
члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута
општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број 7/17) члана 111. Пословник
Скупштине општине Брод („Службени
гласник
општине Брод“, број 9/17)
Скупштина општине Брод на 17. сједници
одржаној дана 27.04. 2018. године, донијела
је:

Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
П ЛАН
утрошка средстава остварен продајом
шумско-дрвних сортимената у развој
неразвијених подручја општине Брод у
2018. години
I
Овим Планом уређују се питање
утрошка средстава остварена продајом
шумско- дрвних сортимената са подручја
општине Брод, прикљупљених у 2018.
години и планираним средстава буџета
општине Брод по овом основу у 2018.
години
Прикупљена средства биће реализована
и пласирана кроз пројекте надлежног
одјељења.
II
Планирани износ средства
остварених продајом шумских-дрвних
сортимената са подручја општине Брод
износи 40.000,00 КМ.
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III
Приходи прикупљени продајом шумскодрвних сортимената са подручја општине
Брод у буџету општине Брод у 2018. години
намјенски ће се користити за изградњу и
одржавање инфраструктурних објеката у
функцији газдовања шумама и то за:
1.
Санацију и насипање макадамских
путева у неразвијеним насељима општине
Брод са којих потичу дрвни сортименти:
Брусница Велика, Брусница Мала, Грк,
Горња Врела, Доња Врела, Горњи Клакар и
Доњи Клакар ............................10.000,00 КМ
2.
Пројекат реконструкције
(асфалтирање) локалног пута Горња ВрелаДоња Врела дужине 4724 м1 општине Брод,
Дервента и ИФАД....................30.000,00 КМ
IV
Утрошак средстава ће се вршити
сразмјерно предвиђеним расположивим
средствима за 2018. годину.
V
Начелник општине Брод и надлежно
одјељење ће у складу са Законом о јавним
набавкама и другим подзаконским актима
општине Брод, провести поступак јавне
набавке у циљу реализације пројеката из
тачке III овог Плана.
VI
Координацију и праћење провођења овог
Плана вршиће Одјељење за привреду
и друштвене дјелатности, а намјенски
утрошак прикупљених средстава продајом
шумских дрвних сортимената са подручја
општине Брод, вршиће Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске.
VII
Рок за провођење пројеката из овог Плана
је 31.12.2018. године.

VIII
Овај План ступа на снагу осам дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Брод“.
IX
Извјештај о реализацији овог Плана
доставиће се Скупштини општине до маја
2019. године.
Број: 01-022-93/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
88.
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.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник
Републике
Српске“,
број:
97/16), члана 36. Статута општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број
7/17), члана 111. Пословника Скупштине
општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број: 9/17), Скупштина општине
Брод на 17. редовној сједници одржаној
дана, 27.04. 2018. године, донијела је:
П ЛАН
намјенског утрошка средстава
остварених по основу надокнаде за
обављање
послова од општег интереса
у шумама у приватној својини у 2018.
години
I
Овим Планом уређуј се питање утрошка
средстава остварених по основу надокнаде
за обављање послова од општег интереса у
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шумама у приватној својини прикупљених
у 2017. години и планираним средствима по
овом основу у 2018. години.
II
Планирани износ средстава остварених
по основу надокнаде за обављање послова
од општег интереса у шумама у приватној
својини прикупљених у 2017. години и
планираним средствима по овом основу у
2018. години је 15.000,00 КМ.
III
Средства прикупљена по основу надокнаде
за обављање послова од општег интереса у
шумама у приватној својини у 2017. години
и планираним средствима по овом основу
у 2018. години у буџету Општине Брод у
2018. години намјенски ће се користити за:
1. Подизање нових шума у приватној
својини .............................10.000,00 КМ,
2. Aкумулација средставa за израду
Шумско-привредне основе за приватне
шуме ......................................5.000.00 КМ.
IV
Утрошак средстава ће се вршити
сразмјерно предвиђеним расположивим
средствима за 2018. годину.
V
Начелник општине Брод ће утврдити
критеријуме и расписати Јавни оглас о
додјели средстава за 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.
VI
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 у 2017. години и
планираним средствима по овом основу
у 2018. години у буџету Општине Брод
у 2018. години вршиће Одјељење за
финансије.
VII
Рок за провођење пројеката из овог
Плана је 31.12.2018. године.
VIII
Овај План ступа на снагу осам дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Брод“.
IX
Извјештај о реализацији овог Плана
доставиће се Скупштини општине до маја
2019. године.
Број: 01-022-92 /18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
89.
Ha основу члана 5. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 75/04 и 78/11), члана 41.
Статута општине Брод (“Службени гласник
општине Брод”, број 7/17) и члана 111.
и 114. Пословника Скупштине општине
Брод (“Службени гласник општинеБрод”,
број 9/17), a примјеном члана 20. Статута
ЈП “Радио Брод” д.о.о. Брод број 01-6419/09 од дана 15.12.2009. године Скупштина
општине – као Скупштина предузећа
на 17. редовној сједници одржаној
дана 27.04. 2018. године, донијела je:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора
Јавног предузећа “Радио Брод” д.о.о Брод
1. Разрјешава се дужности Мајана
Радовановић, члан Надзорног одбора
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ЈП “Радио Брод” доо Брод, са даном
31.03.2018. године, именована Рјешењем
Скупштине општине Брод број 01-1117/14од дана 31.03.2014. године, објављено у
„Сл. гласнику општине Брод“број 3/14.

Пословника Скупштине општине Брод
(“Службени гласник општине Брод”, број
9/17), Скупштина општине као Скупштина
предузећа на 17. редовној сједници одржаној
дана 27.04.2018. године, донијела je:

2. Члан Надзорног одбора ЈП “Радио Брод”
д.о.о. Брод, разрјешава се дужности због
истека мандата.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. члана Надзорног одбора
Јавног предузећа “Радио Брод” д.о.о.
Брод

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном
гласнику општине Брод”.
Образложење
Чланом 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 75/04 и 78/11) утврђено је да
Скупштина предузећа именује и разрјешава
Надзорни одбор.
Надзорни одбор у ЈП „Радио Брод“
Брод д.о.о. Брод именован је Рјешењем
Скупштине општине Брод број01-111-7/14
од дана 31.03.2014. године, објављеном у
„Службеном гласнику општине Брод“, број
3/14.
Мајана Радовановић, члан Надзорног
одбора ЈП “Радио Брод” д.о.о. Брод,
разрјешава се дужности због истека
мандата.
Поука о правном лијеку: Ово Рјешење је
коначно у управном поступку, те против
истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор у року од 30 дана
од дана достављања, подношењем тужбе
Окружном суду у Добоју.

1. За в.д. члана Надзорног одбора у Јавном
предузећу “Радио Брод” д.о.о. Брод именује
се:
Бранкица Вудраг.
1.
2. Члан Надзорног одбора именује се до
завршетка конкурсне процедуре.
3. Члан Надзорног 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. Надзорни одбор за свој рад
одговора Скупштини општине као
Oснивачу предузећа.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, и биће објављено у “Службеном
гласнику општине Брод”.
Број:01-111-8/18
Датум: 27.04.2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.

Број: 01-111-7/1
Датум: 27.04.2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
90.
Ha основу члана 5. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 75/04 и 78/11), члана 41.
Статута општине Брод (“Службени гласник
општине Брод”, број 7/17) и члана 114.

91.
Ha основу члана 16. став 1. и 6. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске”, број 68/07 и 109/12),
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 17. редовној
сједници одржаној дана 27.04. 2018. године
донијела je:
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу два члана
Управног одбора Јавне установе
“Туристичка организација општине
Брод” Брод
1. Разрјешавајусе дужности Небојша
Дурковић и Зоран Благојевић,
члановиУправног одбора ЈУ “Туристичка
организација општине Брод” Брод , са
даном 31.01.2018. године, именовани
Рјешењем Скупштине општине Брод број
01-111-1/14од дана 31.01.2014. године,
објављено у „Сл.Гласнику општине
Брод“,број 1/14.
2. ЧлановиУправног одбора ЈУ “Туристичка
организација општине Брод”, разрјешавају
се дужности због истека мандата.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном
гласнику општине Брод”.
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Окружном суду у Добоју.
Број: 01-111-12/18
Датум: 27.04.2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
92.
Ha основу члана 16. став 1.и 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 41. Статута општине Брод
(“Службени гласник општине Брод”, број
7/17) и члана 114. Пословника Скупштине
општине Брод (“Службени гласник општине
Брод”, број 9/17), Скупштина општине
Брод на 17. редовној сједници одржаној
дана 27.04. 2018. године донијела je

Образложење
Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07 и 109/12) утврђено
је да Управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава
скупштина општине, односно скупштина
града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног
поступка јавне конкуренције.Управни
одбор у ЈУ „Туристичка организација
општине Брод“ Брод именован је Рјешењем
Скупштине општине број 01-111-1/14 од
дана 31.01.2014. године, објављеном у
Службеном гласнику општине Брод број
3/14.
Небојша Дурковић и Зоран Благојевић,
члановиУправног одбора ЈУ “Туристичка
организација општине Брод“ Брод,
разрјешавају се дужности због истека
мандата.
Поука о правном лијеку: Ово Рјешење је
коначно у управном поступку, те против
истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор у року од 30 дана
од дана достављања, подношењем тужбе

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. чланова
Управног одбора Јавне установе
“Туристичка организација општине
Брод” Брод
1.За в.д. чланове Управног одбора у Јавној
установи “Туристичка организација
општине Брод” Брод именују се:
1.
2.

Горан Видичевић,
Бојана Шкрбић.

2. Члан Надзорног одбора именује се до
завршетка конкурсне процедуре.
3. Члан Надзорног 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. Надзорни одбор за свој рад одговора
Скупштини општине као Оснивачу
установе.
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5. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, и биће објављено у “Службеном
гласнику општине Брод”.
Број: 01-111-11/18
Датум: 27.04.2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
93.
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),
Скупштина општине Брод, на 17. редовној
сједници, одржаној дана 27.04. 2018. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма утрошка средстава од
претварања пољопривредног земљишта у
грађевинско и закупнине у 2017. години

1. Усваја се Извјештај о реализацији
Програма утрошка средстава од
претварања пољопривредног земљишта
у грађевинско и закупнине у
2017. 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: 01-022-74/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.

94.
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 17. редовној
сједници одржаној дана 27.04. 2018. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду КП ,,Водовод
и канализација“ а.д. Брод у 2017. години
1. Усваја се Извјештај о раду КП ,,Водовод
и канализација“ а.д. Брод у 2017. 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: 01-022-82/18
Датум: 27.04. 2018.године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
95.
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 17. редовној
сједници одржаној дана 27.04. 2018. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду КП
,,Комуналац“ а.д. Брод у 2017. години
1. Усваја се Извјештај о раду КП
,,Комуналац“ а.д. Брод у 2017. години.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету
чини Извјештај из тачке 1 овог
Закључка.
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3. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-71/18
Датум: 27.04. 2018.године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић 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 17. редовној
сједници одржаној дана 27.04. 2018. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈП ,,Радио
Брод“ д.о.о.Брод у 2017. години
1. Усваја се Извјештај о раду ЈП ,,Радио
Брод“ д.о.о. Брод у 2017. 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: 01-111-83/18
Датум: 27.04.2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
97.
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),
Скупштина општине Брод, на 17. редовној
сједници, одржаној дана 27.04. 2018. године
доноси

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ „Дом
здравља“ Брод, за 2017. годину
1. Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ
„Дом здравља“ Брод, за 2017. годину.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету
чини Извјештај из тачке 1. овог
Закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу осмог
дана од дана доношења и биће објављен
у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-81/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
98.
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“, број9/17),
Скупштина општине Брод, на 17.редовној
сједници, одржаној дана 27.04. 2018. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за
социјални рад“ Брод, за 2017. годину
1. Усваја се Извјештај ораду ЈУ „Центар за
социјални рад“ Брод, за 2017. годину.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету
чини Извјештај из тачке 1. овог
Закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу осмог
дана од дана доношења и биће објављен
у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-80/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
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99.
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 17. редовној
сједници одржаној дана 27.04. 2018. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ
,,Туристичка организација општине Брод“
Брод у 2017. години
1. Усваја се Извјештај о раду
ЈУ ,,Туристичка организација општине
Брод“ Брод у 2017. 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: 01-022-73/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
100.
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“, број9/17),
Скупштина општине Брод, на 17.редовној
сједници, одржаној дана 27.04. 2018. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
оусвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна
библиотека „Бранко Ћопић“ Брод,
за 2017. годину
1. Усваја се Извјештај ораду ЈУ Народна
библиотека „Бранко Ћопић“ Брод,
за 2017. годину.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету

чини Извјештај из тачке 1. овог
Закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу осмог
дана од дана доношења и биће објављен
у „Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-79/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
101.
Наосновучлана 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 17. редовној
сједници, одржано дана 27.04. 2018. године,
д о н и ј е л а је:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја Начелника општине
Брод о раду Скупштине једночланог
акционарског друштва КП „ Комуналац“а.д.
Брод
1. Усваја се Извјештај Начелника општине
Брод о раду Скупштине једночланог
акционарског друштва
КП „ Комуналац“а.д. Брод.
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: 01-022-75/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
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102.
Наосновучлана 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 17. редовној
сједници, одржано данај 27.04. 2018. године,
д о н и ј е л а је:
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја Начелника општине
Брод о раду Скупштине једночланог
акционарског друштва КП „ Водовод и
канализација“а.д. Брод
1. Усваја се Извјештај Начелника општине
Брод о раду Скупштине једночланог
акционарског друштва КП „ Водовод и
канализација“а.д. Брод.
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: 01-022-76/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
103.
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 17. редовној сједници
одржаној дана 27.04. 2018. године доноси
ЗАКЉУЧАК
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: 01-022-72/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
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 17. редовној
сједници одржаној дана 27.04.2018. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја Kомисије за избор
директора и чланова управних и надзорних
одбора у јавним предузећима и установама
чији је оснивач Општина Брод
1. Усваја се ИзвјештајKомисије за избор
директора и чланова управних и
надзорних одбора у јавним предузећима
и установама чији је оснивач Општина
Брод.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету
чини Извјештај Kомисије за избор
директора и чланова управних и
надзорних одбора у јавним предузећима
и установама чији је оснивач Општина
Брод.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-77/18
Датум: 27.04. 2018. године

Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
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105.
На основу члана 18. Закона о систему
јавних
служби
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањимаРепублике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 73. став 2. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15),
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 17. редовној сједници
одржаној дана 27.04. 2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора
Јавне Здравствене установе
„Дом здравља“ Брод
1. За члана Управног одбора у Јавној
здравственој установи „Дом здравља“
Брод именује се Жељко Зубић, дипл.
инжењер електротехнике.
2. Члан Управног одбора именује се на
период о четири године.
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 установама
и предузећима чији је оснивач општина
Брод.
4. Управни одбор за свој рад одговара
Скупштини општине.
5. Ступањем на снагу овог Рјешења
престаје да важи дио Рјешења о
именовању привременог Управног
одбора Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Брод, број: 01-111-49/17
од 29.09.2017. године и то дио у
тачки 1. Рјешења под редним бројем 3.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном
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доношења и биће објављено у
„Службеном гласнику општине Брод“.
Образложење
Скупштина општине Брод је на
14. редовној сједници одржаној дана
30.01.2018. године донијела Одлуку о
поновном расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање два члана Управног
одбора Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Брод. Чланом 73. став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15)
прописано је да Управни одбор установе
именује и разрјешава оснивач здравствене
установе, у складу са законом и статутом
уз заступљеност оба пола. Статутом ЈЗУ
„Дом здравља“ Брод прописано је да се
Управни одбор састоји од три члана, које
именује и разрјешава Скупштина општине
Брод, у складу са законом и статутом, уз
заступљеност оба пола Поступак по Јавном
конкурсу за избор и именовање два члана
Управног одбора Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Брод провела је
Комисија именована рјешењем Скупштине
општине број: 01-111-44/17 од дана
29.09.2017. године у складу са Законом о
министарским,
владиним
и
другим
именовањимаРепублике
Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број
41/03).Комисија
је
приликом
провођења Јавног конкурса утврдила
испуњеност општих и посебних услова
предвиђених
Јавним
конкурсом,
са
кандидатом који испуњава услове обавила
интервју и дала препоруку за кандидата
Скупштини
општине.
Извјештај
о
проведеном поступку са препоруком за
кандидата,
Комисија
је
доставила
Скупштини општине на разматрање и
одлучивање. Из достављеног извјештаја
видљиво је да су на упражњену позицију за
два члана Управног одбора ЈЗУ „Дом
здравља“ Брод пристигле четири пријаве, те
да је Комисија једногласно констатовала да
су све поријаве благовремене, али смао
једна комплетна и потпуна и то пријава
Жељка Зубића. Жељко Зубић испуњава
опште и посебне услове Јавног конкурса, те
Комисија даје препоруку за његово
именовање. Након усвајања извјештаја
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Комисије
о
проведеној
конкурсној
процедури са препоруком за кандидата
и
обзиром
на
постојање
правног
основа
Скупштина
општине
је
донијела рјешење као у диспоизитиву.
Правна поука: Против овог Рјешења
није дозвољена жалба, али се у року од
30 дана од дана достављања истог може
покренути управни спор подношењем
тужбе
Окружном
суду
у
Добоју.
Број: 01-111-10/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
106.
На основу члана 8. 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 07/17) и члана 111.
и 112. Пословника Скупштине општине
Брод
(„Службени
гласник
општине
Брод“, број 09/17), Скупштина општине
Брод на 17. редовној сједници одржаној
дана 27.04. 2018.године, донијела је
ОДЛУКУ
о поновном расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање једног
члана Управног одбора ЈЗУ „Дом
Здравља“ Брод
Члан 1.
Скупштина општине Брод расписује
Јавни конкурс за избор и именовање:
1. Jедног члана Управног одбора
ЈЗУ „Дом здравља“, Брод,
Члан 2.
Општи и посебни услови, односно
критерији, за избор једног члана Управног
одбора у ЈЗУ „Дом здравља“ Брод утврђени
су Законом о систему јавних служби,
Статутом ЈЗУ „Дом Здравља“ и Одлуком

Скупштине општине Брод о утврђивању
критерија за избор и именовање чланова
Управног одбора у Јавним предузећима
и установама чији је оснивач Општина,
објављена у „Службеном гласнику
Општине Брод“, број 12/17 дана 03.10.2017.
године.
Члан 3.
Осим критерија и услова из предходне
тачке, Јавни конкурс садржи и све друге
услове из члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима
Републике Српске.
Члан 4.
Процедуру по поновном расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање
једног члана Управног одбора ЈЗУ „Дом
Здравља“ Брод провешће комисија
именована рјешењем СО Брод, број. 01111-44/17, које је објављено у „Службеном
Гласнику Општине Брод“ број: 12/17 дана
03.10.2017. године
.
Члан 5.
Рок за подношење пријава на Јавни
конкурс за кандидате из члана 1. ове
Одлуке је 30 дана од дана посљедњег
објављивања Јавног конкурса у једном од
гласила из члана 6. ове одлуке.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
Члан 6.
Јавни конкурс биће објављен у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и
у Дневном листу „Глас Српске“.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Брод“.
Број: 01-022-89/18
Датум: 27.04. 2018. године
Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић с.р.
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17.
На основу члана 5. став 1. Правилника о
усклађивању и регистрацији редова вожње
аутобуских линија на подручју општине
Брод (,,Службени гласник општине Брод“,
број 3/18), начелник Општине, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Kомисије за усклађивање и
регистрацију редова вожње
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 2018/2019. годину, у
саставу:
1.
Џехва Ахметовић, предсједник
2.
Бојан Поповић, члан.
3.
Небојша Ћерић, члан
4.
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 2018/2019.
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 3/18) и Даљинаром са минималним
временом вожње (,,Службени гласник
општине Брод“, број 06/14, 14/16).
Члан 3.
Мандат Комисије траје од дана доношења
овог Рјешења до окончањасвих послова
везаних за поступак усклађивања и
регистрације редова вожње аутобусних
линија, у складу са прописима.

27.04.2018.

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“. Ступањем на снагу
овог Рјешења престаје да важи Рјешење
о именовању Комисије за усклађивање и
регистрацију редова вожње број 02-345- 4/18
од 07.02.2018. године.
Број: 02-345-4/18
Датум: 16.04.2018.год.
Начелник Општине:
Илија Јовичић с.р.
18.
На основу члана 59. став 1. тачка 8) и члана
82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 65. став 1. тачка 8. Статута
Општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број 7/17) и члана 33. Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Општине
Брод („Службени гласник општине Брод“,
број 3/18) Начелник општине, доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе Општине Брод
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе Општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број
3/18), у члану 25, у табеларном прегледу
радних мјеста у Одсјеку за послове заштите
и спасавања, под редним бројем 8, назив
радног мјеста: „Контролор за превентивне
послове“, замјењује се називом: „Ватрогасацконтролор за превентивне послове“.

27.04.2018.
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У истом члану, у опису послова за радна
мјеста у Одсјеку за послове заштите и
спасавања, под редним бројем 8, назив
радног мјеста: „Контролор за превентивне
послове“, замјењује се називом: „Ватрогасацконтролор за превентивне послове“.

гашења пожара и спасавање људи и имовине,
да има положен возачки испит „Б“ категорије,
да познаје рад на рачунару и да положи испит
за професионалног ватрогасца након шест
мјесеци обуке на пословима гашења пожара.“

Такође, у истом члану, у опису послова за
радна мјеста у Одсјеку за послове заштите
и спасавања, под редним бројем 11, за
радно мјесто Ватрогасац, Посебни услови
за обављање посла, мијењају се и гласе:
„Средња стручна спрема у четворогодишњем
трајању ватрогасне, грађевинске, металске,
хемијске, електро и друге техничке струке, да
није старији од 25 година живота приликом
првог запошљавања, да је здравствено и
психофизички способан за вршење послова

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику Општине Брод“.
Број: 02-12- 3/18
Датум: 30.04.2018.године
Начелник Општине:
Илија Јовичић с.р.
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