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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СА 3. ТЕМАТСКЕ СЈЕДНИЦЕ
Члан 2.

169.
Ha основу члана 9. став 3. Закона о
регулисању цијена (“Службени гласник
Републике Српске”, број 106/09), члана 2.
и 5. Уредбе о давању сагласности на цијене
одређених производа и услуга (“Службени
гласник Републике Српске”, број 11/11),
члана 2. и 20. тачка 3. Закона о комуналним
дјелатностима
(“Службени
гласник
Републике Српске”, број 124/11 и 100/17),
члана 39. став 2. тачка 2. и тачка 11. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), члана 41.
тачка 2. и тачка 11. 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), а у
вези са чланом 19. Предуговора о давању
на управљање, коришћење и одржавање
објеката инфраструктуре градског гријања
број 01-022-98/14 од 05.08.2014. године,
Скупштина општине Брод на 3. тематској
сједници одржаној дана 22.10. 2018. године,
доноси:

ОДЛУКУ

о давању сагласности на цијене гријања за
грејну сезону 2018/2019 година
Члан 1.
Овом Одлуком се даје сагласност
испоручиоцу топлотне енергије „ДТ
енергија“ доо Брод на цијене гријања на
подручју општине Брод за грејну сезону
2018/2019. година, почев од
01.11.2018. године до 15.10.2019. године.

Утврђују се слиједеће цијене гријања:
1. Цијена гријања за стамбене просторе
мјесечно на годишњем нивоу плаћања у
износу 1,40 КМ/м2 са ПДВ-ом
2. Цијена гријања за пословне просторе
мјесечно на годишњем нивоу плаћања у
износу од 3,80 КМ/м2 са ПДВ-ом
3. Цијена гријања топлотне енергије
код којих се обрачун врши на бази очитане
потрошње на калориметру износи
120,00 KM/MWh са ПДВ-ом.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине
да са испоручиоцем топлотне енергије
„ДТ Енергија“ доо Брод закључи анекс
Предуговора о давању на управљање,
коришћење и одржавање објеката
инфраструктуре градског гријања број
01-022-98/14 од 05.08.2014. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Брод“.
Број: 01-022-154/18 				
Датум: 22.10. 2018. године.
Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић, с.р.
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170.
Ha основу члана 39. став 2. тачка 2. и
тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 97/16), члана 41. тачка 2. и тачка 13.
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), а у вези са чланом 3. Предуговора
о давању на управљање, коришћење и
одржавање
објеката
инфраструктуре
градског гријања број 01-022-98/14 од
05.08.2014. године, Скупштина општине
Брод на 3. тематској сједници одржаној дана
22.10. 2018. године, доноси:

ОДЛУКУ

о давању сагласности испоручиоцу
топлотне енергије „ДТ Енергија“ доо Брод
за коришћење објеката и инфраструктуре
градског гријања,
без наканаде, за грејну сезону 2018/2019.
годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
испоручиоцу топлотне енергије „ДТ
Енергија“ доо Брод за коришћење објеката
и инфраструктуре градског гријања, без
накнаде, за грејну сезону 2018/2019 годину,
почев од 01.11.2018. године до 15.10.2019.
године.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине
да са испоручиоцем топлотне енергије
„ДТ Енергија“ доо Брод закључи анекс
Предуговора о давању на управљање,
коришћење
и
одржавање
објеката
инфраструктуре градског гријања број 01022-98/14 од 05.08.2014. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Брод“.

Број: 01-022-153/18 				
Датум: 22.10.2018. године
Потпредсједник
Скупштине општине
Милош Станишић, с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
31.
На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 90.
Статута Општине Брод („Службени гласник
општине Брод“, број 7/17) Начелник општине
Брод, доноси:

ПРАВИЛНИК

о додјели једнократне новчане помоћи
незапосленим борцима
са подручја општине Брод
Члан 1.
Овим Правилником уређуе се начин,
услови и критерији за додјелу једнократне
новчане помоћи незапосленим борцима са
подручја општине Брод.
Члан 2.
Право на додјелу једнократне новчане
помоћи имају незапослени борци, којима
је рјешењем надлежног органа, утврђен
статус борца од прве до седме категорије, по
прописима Републике Српске.
Право на додјелу једнократне новчане
помоћи имају и незапослене супруге умрлих
бораца од прве до седме категорије, под
условима истим као и незапослени борци.
Члан 3.
Једнократна новчана помоћ се додјељује
ради побољшања материјалног положаја
незапослених бораца, у износу од
300,00 КМ.
Уколико у породичном домаћинству
живи два или више незапослених бораца,
подносиоцу захтјева се додјељује једнократна
новчана помоћ у износу од 450,00 КМ.

22.10.2018.
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Члан 4.

Члан 9.

Новчана средства за ове намјене планирана
су у буџету општине за 2018.годину,
у износу од 30.000,00 КМ.

У Јавном позиву биће наведена потребна
документација коју је подносилац захтјева
обавезан приложити уз захтјев, рок за
доставу захтјева као и остала питања која се
односе на поступак по расписаном јавном
позиву.

Члан 5.
Једнократну новчану помоћ могу
остварити незапослени борци под следећим
условима:
- да имају утврђен статус борца од
прве до седме категорије, по прописима
Републике Српске,
- да су незапослени,
- да имају пријављено пребивалиште
на подручју општине Брод,
- да им укупна мјесечна примања, по
члану породичног домаћинства, не прелазе
износ од 300,00 КМ.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Брод”.
Број: 02-022-152/18 				
Датум: 14.09.2018. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић, с.р.

Члан 6.
Рангирање лица која испуњавају услове за
додјелу једнократне новчане помоћи вршиће
се на основу следећих критерија:
а) категорија борца,
б) дужина ангажовања у рату,
в) дужина трајања незапослености,
по подацима Завода за запошљавање-Биро
Брод.
Члан 7.
Једнократна новчана помоћ се додјељује
борцима редослиједом са ранг-листе, па све
док се не расподјеле средства предвиђена за
ову намјену.
Члан 8.
Начелник општине расписаће Јавни
позив за додјелу једнократне новчане
помоћи незапосленим борцима и именоваће
Комисију, која ће провести поступак по
Јавном позиву и утврдити приједлог ранглисте.
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 једнократне
новчане помоћи незапосленим борцима.

32.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 19. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07, 109/12), и
члана 65. Статута општине Брод („Службени
гласник општине Брод“, број 7/17), и акта
број 401/18 (Јавне Установе „Бели анђео“
Брод), Начелник општине Брод доноси:

ОДЛУКУ

о давању сагласности на цијене услуга у
мјесечном износу у ЈУП „Бели анђео“ Брод
Члан 1.
Даје се сагласност на цијене услуга
у мјесечном износу у Јавној Установи
предшколства „Бели анђео“ Брод број 401/18,
који је усвојен на 8. сједници в.д. Управног
одбора ЈУП „Бели анђео“ Брод, одржаној
дана 19.09.2018. године.
Члан 2.
Oва Одлука ступа на снагу даном
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доношења, и биће објављена у Службеном
гласнику општине Брод.
Број: 02-60-9/18 				
Датум: 25.09.2018. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић, с.р.

обавља превоз.
	

Члан 3.

Превозник/превозници који ће обављати
превоз ученика у смислу претходног члана,
биће изабран/и у поступку јавне набавке у
складу са Законом.
Члан 4.

33.
На основу чл. 59. став 1. тачка 18. и 21.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 97/16) чл. 65.
Статута општине Брод („Службени гласник
општине Брод“ бр. 7/17), а у вези чл. 20. став
1. тачка 11. и чл. 25. став 1. тачка 3 и 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 97/16), Начелник
општине доноси:

ЗАКЉУЧАК

о суфинансирању превоза ученика
основних школа са подручја општине брод
за школску годину 2018/2019.
Члан 1.
Овим Закључком утврђује се начин
суфинансирања трошкова превоза ученика
основних школа са подручја општине Брод за
школску 2018/2019. годину ( I полугодиште).
Превозом ученика основних школа, у
смислу овог Закључка, сматра се путнички
јавни линијски превоз на регистрованим
линијама превозника, који се обавља од
мјеста пребивалишта до мјеста школовања,
ученика са подручја општине Брод.
Члан 2.
Општина Брод суфинансираће трошкове
превоза ученика из члана 1. ове Одлуке, за
школску годину 2018/2019. ( I полугодиште)
за период септембар 2018.год. – децембар
2018.год., како слиједи:
у износу од 25,00 КМ са ПДВ-ом по ученику;
у паушалном износу максимално до 3500,00
КМ са ПДВ-ом, сваки други мјесец, по
основу превоза ученика у другу смјену
(ротација смјена), зависно од броја ученика,
удаљености, односно релације на којима се

На основу овог Закључка, у координацији
са превозницима и основним школама,
надлежно Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности утврдиће попис,
односно тачан број ученика за који се врши
суфинансирање превоза, те по прикупљању
потребних података иницирати поступак
јавне набавке.
Члан 5.
По окончању поступка јавне набавке из
претходног члана, закључиће се уговор са
превозником.
Начин обрачуна, рокови и начин плаћања
износа суфинансирања трошкова превоза
ученика уредиће се уговором из претходног
става.
Члан 6.
Средства за реализацију овoг Закључка
обезбјеђена су у Буџету општине Брод.
Члан 7.
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Брод“.
Број: 02-345-35/18 				
Датум: 05.10.2018. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић, с.р.

22.10.2018.
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АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

7.

ОГЛАС

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Брод,
Улица Светог Саве бр.17., на основу рјешења број 05-372-99/18 од 27.09.2018, извршило је
упис статусне промјене - брисање у регистарском листу Заједнице етажних власника
бр. 01-58 оснивање Заједнице етажних власниха стамбене зграде
Ул. Др. Јована Рашковића бр. 14 А. Брод.
Раније донесено рјешење број 05-372-151/09 од 15.07.2009 године ставља се ван снаге.
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