
39.

На 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 („Службе-
ни 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. Закона о локал-
ној самоуправи Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 112. Послов-
ника о раду Скупштине општине Брод – пречишћен 
текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), 
Скупштина општине Брод на својој 14. редовној сјед-
ници одржаној дана 29.03.2022. године донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Цјеновник 

свих комуналних услуга и радова 
које пружа ЈКП „КОМВОД“ а.д. Брод

Члан 1. 
Даје се сагласност на Цјеновник свих кому-

налних услуга и радова које пружа ЈКП „КОМВОД“ 
а.д. Брод које је утврдио Привремени Надзорни одбор 
ЈКП „КОМВОД“ а.д. Брод, Одлуком број 02-750/22 од 
15.03.2022. године.

Члан 2. 
Саставни дио ове одлуке је Цјеновник свих 

комуналних услуга и радова које пружа ЈКП „КОМ-
ВОД“ а.д. Брод број 02-750/22 од 15.03.2022. године.

Члан 3. 
Цијене су изражене у конвертибилним маркама 

(КМ) без ПДВ-а.

Члан 4.
Цијене се примјењују ступањем на снагу Одлу-

ке о давању сагласности на Цјеновник свих комунал-
них услуга и радова које пружа ЈКП „КОМВОД“ а.д. 
Брод.

Члан 5.
О датој сагласности обавјестиће се Министар-

ство трговине и туризма Републике Српске у року од 
7 дана, од дана давања сагласности.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о давању сагласности на цијене воде, 
коришћења канализације и других комуналних услу-
га које пружа КП „Водовод и канализација“ а.д. Брод, 
број 01-022-111/16 од 28.07.2016. године („Службени 
гласник општине Брод“, број 9/16), Одлука о измјени и 
допуни Одлуке о давању сагласности на цијене кому-
налних услуга које пружа КП „Комуналац“ а.д. Брод 
број 01-022-106/17 од 27.07.2017. године („Службени 
гласник општине Брод“, број 10/17), Закључак о да-
вању сагласности ЈКП „КОМВОД“ а.д. Брод на Цје-
новник на комуналну услугу гријања у општини Брод 
број 01-022-127/20 од 30.09.2020. године („Службени 
гласник општине Брод“, број 16/20).

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“. 

Број: 01/022-30/22                          Предсједник
Датум: 29.03. 2022. године     Скупштине општине
                               
                                 Александар Крушкоњић с.р.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СА 14. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ

ГОД. 31. БРОЈ 3/22

Датум: 31.03.2022.год.

Цијена: 1.56 КМ
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40.

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 112. Послов-
ника о раду Скупштине општине Брод – пречишћен 
текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), 
Скупштина општине Брод на својој 14. редовној сјед-
ници одржаној дана 29.03.2022. године донијела је

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о измјенама 

и допунама Одлуке о одређивању радног времена 
трговинских и занатско – предузетничих радњи 

на подручју општине Босански Брод

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о измјенама и до-
пунама Одлуке о одређивању радног времена трго-
винских и занатско – предузетничих радњи на под-
ручју општине Босански Брод број 01-022-112/09 од 
21.07.2009. године (Службени гласник општине Бо-
сански Брод“, број 10/09).

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“. 

Број:01/022-31/22               Предсједник
Датум: 29.03. 2022. године    Скупштине општине
   
                                             Александар Крушкоњић с.р.

41.

На основу члана 7. и члана 8. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима Републи-
ке Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/03 и 104/06 - Одлука УС), члана 41. Статута 
општине Брод („Службени гласник општине Брод“, 
број 7/17), члана 111. и 112. Пословника о раду 
Скупштине општине Брод – пречишћен текст („Служ-
бени гласник општине Брод, број 5/20), Скупштина 
општине Брод на својој 14. редовној сједници одржа-
ној дана 29.03.2022. године донијела је 

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса и утврђивању 

критерија за избор и именовање члана Управног 
одбора ЈЗУ „Дом здравља „Брод и чланове 

Надзорног одбора у Јавном предузећу „Радио 
Брод“ Брод чији је оснивач општина Брод

Члан 1. 
Скупштина општине Брод расписује Јавни кон-

курс и утврђује критерије за избор и именовање члана 
Управног и чланове Надзорног одбора у Јавним пре-
дузећима и установама чији је оснивач општина Брод, 
и то:

1. члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Брод,

2. два члана Надзорног одбора ЈП „Радио Брод“ 
д.о.о. Брод.

Члан 2.
Поступак по Јавном конкурсу провешће коми-

сија коју именује Скупштина општине Брод у скла-
ду са чланом 9. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03 и 104/06 - 
Одлука УС).

Члан 3.
Општи и посебни услови за избор и именовање 

члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод и 
чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „Радио 
Брод“ Брод чији је оснивач општина Брод утврђени 
су Законом о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 41/03 и 104/06 - Одлука УС), 
Законом о систему јавних служби (“Службени глас-
ник Републике Српске”, број 68/07,109/12 и 44/16),  
Законом о здравственој заштити  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09 и 44/15) и Статутом 
Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Брод и 
Статутом ЈП „Радио Брод“ д.о.о. Брод.

Општи услови:
- да су држављани Републике Српске/БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на 

било којем нивоу власти РС/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, привред-

ни преступ или прекршај који их чини неподобним за 
обављање функције члана управног одбора у устано-
ви или члана надзорног одбора у предузећу,

- да имају општу здравствену способност,

Посебни услови:
1. за члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 

Брод:
- Висока (VII степен) стручна спрема,
- Познавање проблематике у дјелатности којом 

се бави ЈЗУ „Дом здравља“ Брод,
- Познавање садржаја и начина рада органа 

управљања, 
- Доказани резултати рада у ранијим послови-

ма,
- Најмање три године радног искуства у струци.

2. За два члана Надзорног одбора у ЈП „Радио 
Брод“ д.о.о. Брод
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- Висока (VII степен) или виша (VI степен) 
стручна спрема правног, економског или друштвеног 
смјера,

- Познавање проблематике у дјелатностима 
којима се бави правни субјект,

- Најмање 3 (три) године радног искуства у ис-
тим или сличним дјелатностима.

Члан 4.
Кандидати не могу обављати дужности, актив-

ности или бити на положају који их доводи до сукоба 
интереса у складу са Законом о спречавању сукоба ин-
тереса у органима власти Републике Српске (“Служ-
бени гласник Републике Српске”, број 73/08), Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 41/03 и 104/06 - Одлука УС), и Законом 
o систему јавних служби (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 68/07, 109/12 и 44/16 ).

Члан 5.
Кандидати ће уз пријаву након конкурса до-

стављати потребне документе који ће бити одређени 
у Јавном конкурсу.

Члан 6.
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и у Дневном листу „Глас 
Српске“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Члан 7.
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 претходног члана ове Одлуке.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.

Број: 01/022-32/22  Предсједник
Датум: 29.03. 2022. године     Скупштине општине
    
                                             Александар Крушкоњић с.р.

42.

Ha основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске», број 41/03 и 
104/06 - Одлука УС), члана 41. Статута општине Брод 
(«Службени гласник општине Брод», број 7/17) и чла-
на 111. и 114. Пословника о раду Скупштине општине 
Брод – пречишћен текст («Службени гласник општи-
не Брод», број 5/20), Скупштина општине Брод на 14. 
редовној сједници одржаној дана 29.03.2022. године, 
донијела je

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка 

по Јавном конкурсу за избор и именовање члана 
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод 

и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу 
„Радио Брод“ Брод чији је оснивач општина Брод

Члан 1.
Именује се комисија за провођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање члана Управ-
ног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод и чланове Над-
зорног одбора у Јавном предузећу „Радио Брод“ Брод 
чији је оснивач општина Брод, у  саставу:

1. Војислав Милосављевић, предсједник,
2. Весна Бојић, члан, 
3. Небојша Ћерић, члан,
4. Невен Ненадић, члан, 
5. Ненад Џабић, члан.

Члан 2.
Задатак комисије је да размотри пријаве при-

стигле на конкурс, утврди испуњавање услова, да 
сачини ранг листу са ужим избором кандидата који 
испуњавају критерије за именовање, по потреби при-
купи додатне информације о кандидатима, обави ин-
тервју са кандидатима, и након тога предложи ранг 
листу кандидата за избор и именовање члана Управ-
ног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод и чланове Над-
зорног одбора у Јавном предузећу „Радио Брод“ Брод 
чији је оснивач општина Брод, Скупштини општине 
на разматрање и доношење одлуке о избору и имено-
вању. 

Члан 3.
Административно техничке послове за потребе 

Комисије обављаће Одјељење за привреду и друштве-
не дјелатности.

Члан 4.
Комисија престаје са радом даном именовања 

члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод и 
чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „Радио 
Брод“ Брод чији је оснивач општина Брод.

Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

Број: 01/111-13/22  Предсједник
Датум: 29. 03. 2022. године    Скупштине општине
    
                                            Александар Крушкоњић с.р.

43.

На основу члана 195. Закона о водама („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09, 
121/12, 74/16 и 74/17), члана 39. Закона о локалној 
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самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана  41. Статута општине  
Брод („Службени гласник општине Брод“,  број: 7/17 
), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод – пречишћен текст („Службени гласник 
општине Брод“, број: 5/20) и претходно прибављене 
сагласности Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, број:12.07-337-102/22 од дана 
18.03.2022. године, Скупштина општине Брод на 14. 
редовној сједници одржаној дана  29.03. 2022. године, 
донијела  је:

П  Р  О  Г  Р  А  М
намјенског утрошка средстава 

посебних водних накнада за 2022. годину

I 
Овим Програмом уређује се питање  утрошка 

средстава прикупљених од посебних водних накнада 
за 2022. годину на подручју општине Брод од неутро-
шених средстава из 2021. године и планираних сред-
ства по овом основу у 2022. години. 

Планирана средства биће реализована и пласи-
рана кроз пројекте надлежног одјељења.

II 
Планирана средства од посебних водних нак-

нада, утрошиће се у 2022. години у складу са планом 
буџета општине Брод у  износу од 75.000,00 КМ.

III 
 Приходи прикупљени од посебних водних 

накнада у буџету општине Брод у 2022. години 
намјенски ће се користити за:

1. Улагање општине Брод у развој материјалних 
и кадровских капацитета у ЈКП “КОМВОД“ а.д. Брод  
на оспособљавању предузећа ради одржавања мелио-
рационе  каналске мреже дужини 115 километара која 
је у надлежности општине Брод. ---------65.000,00 КМ

2.  Чишћење канализације и сливника оборин-
ски вода----------------------------------------10.000,00  КМ

IV
Утрошак средстава из тачке III вршиће се сра-

змјерно расположивим средствима у буџету за 2022. 
годину.

V
 Начелник општине Брод и надлежно 

Одјељење ће у складу са Законом о јавним набавкама 
и другим подзаконским актима општине Брод, прове-
сти поступак јавне набавке у циљу реализације проје-
ката из тачке III овог Програма.

VI
Координацију и праћење овог Програма вр-

шиће Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 
а намјенски утрошак средстава од посебних водних 
накнада, вршиће Министарство пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Републике Српске.

VII
 Рок за провођење пројеката из овог Програма 

је 31.12.2022. године.

VIII
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

IX
 Извјештај о реализацији овог Програма до-

ставиће се Скупштини општине до маја 2023. године. 

Број: 01/022-33/22               Предсједник
Датум: 29.03. 2022. године    Скупштине општине
                                              
                                               Александар Крушкоњић с.р.

44.

На основу члана 35. став 2. Закона о пољо-
привредном земљишту („Службени гласник РС“, број 
93/06, 86/07,14/10, 5/12, 58/19 и 119/21) члана 39. став 
5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) члана 
41. став 5. тачка 2. Статута општине Брод („Службени 
гласник општине Брод“ број 7/17 ) и члана 111. и 118. 
Пословник о раду Скупштине општине Брод -пре-
чишћени текст- („Службени гласник општине Брод„ 
број 5/20 ), Скупштина општине Брод на 14. редовне 
сједници одржаној дана 29.03.2022. 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 2022. годину

I

 Овим Програмом уређује се питање ко-
ришћења средстава од накнаде за претварање пољо-
привредног земљишта у непољопривредне сврхе и од 
закупнине, од неутрошених средстава у 2021. години 
и планираних средстава у буџету општине Брод по 
овом основу у 2022. години. 

Прикупљена средства биће реализована и пла-
сирана 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 2022. години у буџету општине Брод 
износе 30.000,00 КМ.

III
У складу са Законом о пољопривредном 

земљишту, средства од наплаћене накнаде по осно-
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ву промјене намјене пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе и  закупнине за земљиште у 
својини Републике Српске која су приходи општине у 
2022. години у износу од 30.000,00 КМ намјенски ће 
се користити: 

1. Израда Основа општине,
-акумулирање средста за израду Основа зашти-

те, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
општине. (Програмом за 2019., 2020. и 2021. годину 
акумулирана су средства за израду Основа заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
општине у износу од 11.000,00 КМ) .........1.000,00 КМ

2.    За оспособљавање и уређење пољопривред-
них земљишта која су деградирана, запуштена, која су 
лошијег квалитета или су неплодна:

-Припремне радње у спровођењу поступка 
додјеле пољопривредног земљишта у својини Репу-
блике Српске путем концесије и закупа, идентифика-
ција земљишта, израда елабората, обиљежавање гра-
ница земљишта и додјела идентификованог земљишта 
у закуп или концесију..................................2.000,00 KM

- Уређење запуштеног пољопривредног 
земљишта кроз улагање општине Брод уразвој мате-
ријалних и кадровских капацитета у ЈКП “КОМВОД“ 
а.д. Брод на оспособљавању предузећа ради уређења 
запуштеног пољопривредног земљишта у власништву 
Републике Српске и општине Брод..........25.000,00 КМ 

3. За поправку и побољшање плодности пољо-
привредног земљишта,

-Анализа земљишта, Пољопривредни  инсти-
тут Републике Српске, Бања Лука..............2.000,00 KM

IV

Утрошак средстава ће се вршити сразмјерно 
предвиђеним расположивим средствима за 2022. го-
дину.

V

 Начелник општине Брод и надлежно одјељење 
ће у складу са Законом о јавним набавкама и другим 
подзаконским актима општине Брод, провешће посту-
пак јавне набавке и поступак јавног огласа у циљу ре-
ализације пројеката из тачке III овог Плана.

VI

Координацију и праћење провођења овог Про-
грама вршиће Одјељење за привреду и друштвене дје-
латности, а намјенски утрошак Средства од наплаћене 
накнаде по основу промјене намјене пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од 
закупнине за земљишта вршиће надлежна пољо-
привредна инспекција.

VII

 Рок за провођење овог Програма  је 
31.12.2022. година.

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 2023. 
године. 

Број: 01/022-34/22                           Предсједник                                                           
Датум: 29.03. 2022. године     Скупштине општине                                                                                                                  

                                                     Александар Крушкоњић с.р.

45.

На основу члана 90. Став 4. Закона о шумама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08, 
60/13 и 70/20), 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, 69/19 и 82/21), члана 39. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“, број:  
97/16, 36/19 и 61/21), члана 41. Статута општине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17 ) и чла-
на 111. и 118. Пословника о раду Скупштине општи-
не Брод – пречишћени текст - („Службени гласник 
општине Брод“, број: 5/20), Скупштина општине Брод 
на 14. редовној сједници одржаној дана 29.03.2022. го-
дине, донијела  је:

П  Л А Н
 намјенског утрошка средстава остварених 

по основу надокнаде за обављање  послова од 
општег интереса у шумама у приватној својини 

у 2022. години 

I

Овим Планом уређуј се питање утрошка сред-
става остварених по основу надокнаде за обављање 
послова од општег интереса у шумама у приватној 
својини од неутрошених средстава из 2021. године и 
планирани средства по овом основу у 2022. години. 
Прикупљена средстав у буџету општине Брод износе 
20.000,00 КМ. 

II

 Средства прикупљена по основу надокнаде 
за обављање послова од општег интереса у шумама у 
приватној својини у износу од 20.000,00КМ у буџету 
Општине Брод у 2022. години намјенски ће се кори-
стити  за:

1. Подизање нових шума у приватној своји-
ни-пошумљавање и пошумљавање градског парка у 
Броду..........................................................18.000,00 КМ,



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИКДатум: 31.03.2022. год. Страна: 19 Број: 3

2. Aкумулација средставa за израду Шум-
ско-привредне основе за приватне шуме........................
.....................................................................2.000.00 КМ.

(акумулирана средства у 2018, 2019, 2020 и 
2021. години износе 17.000,00 КМ)  

 
III

Утрошак средстава ће се вршити сразмјерно 
предвиђеним расположивим  средствима  за 2022. го-
дину.

IV 

Начелник општине Брод и надлежно одјељење 
ће у складу са Законом о јавним набавкама и другим 
подзаконским актима општине Брод, провешће посту-
пак јавне набавке и поступак јавног огласа у циљу ре-
ализације пројеката из тачке  II овог Плана.

V

 Координацију и праћење провођења овог Пла-
на вршиће Одјељење за привреду и друштвене дјелат-
ности, а намјенски утрошак по основу надокнаде за 
обављање послова од општег интереса у шумама у 
приватној својини за 2022. годину вршиће Одјељење 
за финансије.

VI

 Рок за провођење пројеката из овог Плана  је 
31.12.2022. године.

VII

Овај План ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.

VIII

 Извјештај о реализацији овог Плана доста-
виће се Скупштини општине до маја мјесеца 2023. 
године. 

Број: 01/022-35/22                           Предсједник
Датум: 29.03. 2022. године     Скупштине општине
                                                                                                    
   Александар Крушкоњић с.р.

46.

На основу члана 41. и 89. Статута општине 
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) 
и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод-пречишћени текст („Службени гласник 
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод, 
на 14. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2022.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о  усвајању  Извјештаја о раду  

Начелника општине и Општинске управе 
од 01. 01.2021. године до 31.12. 2021. године

1. Усваја се  Извјештај о раду Начелника 
општине и Општинске управе од 01.01. 2021. године 
до 31.12. 2021. године. 

2. Саставни дио овог Закључка у предмету 
чини Извјештај из тачке 1. овог закључка.

3. Овај Закључак ступа на снагу даном до-
ношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Брод“.

Број: 01/022-36/22                 Предсједник
Датум: 29. 03. 2022. године    Скупштине општине

                 Александар Крушкоњић с.р.

47.

На основу члана 41. Статута општине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17)  и чла-
на 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општи-
не Брод – пречишћени текст - („Службени гласник 
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод, 
на 14. редовној сједници одржаној дана 29.03. 2022. 
године доноси:

З А К Љ У Ч А К
 о усвајању Извјештаја о утрошеним 

финансијским средствима додијељеним из буџета 
општине за рад Борачке организације 

за 2021. годину 

1. Усваја се Извјештај о утрошеним финан-
сијским средствима додијељеним из буџета општине 
за рад Борачке организације за 2021. годину.

2. Саставни дио овог Закључка у предмету чини 
Извјештај о утрошеним финансијским средствима до-
дијељеним из буџета општине за рад Борачке органи-
зације за 2021. годину.

3. Овај Закључак ступа на снагу даном до-
ношења, и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине  Брод“.

Број: 01/022-37/22  Предсједник
Датум: 29.03. 2022.године     Скупштине општине
       
                              Александар Крушкоњић с.р.
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48.

На основу члана 41. Статута општине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17)  и чла-
на 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине 
Брод        – пречишћени текст - („Службени гласник 
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод, 
на 14. редовној сједници одржаној дана 29.03. 2022. 
године доноси

З А К Љ У Ч А К
 о усвајању Извјештаја о утрошеним финан-
сијским средствима додијељеним из буџета 

општине за рад Удружења ратних заробљеника – 
логораша за  2021. годину 

1. Усваја се Извјештај о утрошеним финан-
сијским средствима додијељеним из буџета општине 
за рад Удружења ратних заробљеника – логораша за  
2021. годину. 

2. Саставни дио овог Закључка у предмету чини 
Извјештај о утрошеним финансијским средствима до-
дијељеним из буџета општине за рад Удружења рат-
них заробљеника – логораша за  2021. годину. 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном до-
ношења, и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине  Брод“.

Број:01/022-38/22               Предсједник
Датум: 29.03. 2022. године    Скупштине општине
       
                              Александар Крушкоњић с.р.

49.

На основу члана 41. и 89. Статута општине 
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) 
и члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод-пречишћени текст („Службени гласник 
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод, 
на 14. редовној сједници, одржаној дана 29.03. 2022. 
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о  усвајању  Извјештаја о раду  

Савјета мјесних заједница у  2021.години

1. Усваја се  Извјештај о раду Савјета мјесних 
заједница у 2021.години.

2. Саставни дио овог Закључка у предмету 
чини Извјештај из тачке 1. овог Закључка.

3. Овај Закључак ступа на снагу даном до-
ношења, и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Брод“.

Број:01/022-39/22              Предсједник
Датум: 29.03. 2022. године   Скупштине општине

                               Александар Крушкоњић с.р.

50.

На основу члана 56. Закона о здравственој за-
штити („Службени гласник РС“, број: 106/09 и 44/15),  
члана 41. Статута општине Брод („Службени глас-
ник општине Брод“, број 7/17) и чланова 111. и 117. 
Пословника о раду Скупштине општине Брод – пре-
чишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, 
број 5/20), Скупштина општине Брод, на  14. редовној 
сједници, одржаној дана 29.03. 2022. године  доноси:

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о стању здравствене 

заштите  на подручју општине Брод

1. Прихвата се Информацијa о стању здрав-
ствене заштите на подручју општине Брод.

2. Саставни дио овог Закључка у предмету 
чини Информација из тачке 1. овог Закључка.

 
3. Овај Закључак ступа на снагу даном до-

ношења, и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине  Брод“.

Број:01/022-40/22               Предсједник
Датум:29.03. 2022. године     Скупштине општине

                               Александар Крушкоњић с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

10.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 90. Статута општине 
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) 
и тачке X подтачка 3) Одлуке о допунским правима 
бораца, војних инвалида и породица погинулих бора-
ца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
(„Службени гласник општине Брод“, број 12/21), На-
челник општине доноси,
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Стамбене комисије

1. Именује се Комисија за додјелу једнократне 
новчане помоћи за стамбено збрињавање (у даљем 
тексту: Стамбена комисија), у саставу:

1) Урош Гајић, предсједник, лице грађевинске 
струке из Општинске управе,

2) Жељко Ружојчић, члан, представник 
општинске Борачке организације и

3) Бригита Видић, члан, представник општин-
ског органа за послове борачко-инвалидске заштите.

2. Задатак Стамбене комисије је да, код лица 
из реда борачких категорија који су поднијели захтјев 
за додјелу једнократне новчане помоћи за стамбено 
збрињавање, увиђајем на лицу мјеста, утврди сље-
деће:

-  условност стамбене јединице за становање, 
- да код изградње стамбене јединице, утврди да 

ли подносилац захтјева први пут изграђује исту, 
- да прати цјелокупан поступак реализације 

стамбеног збрињавања.

3. Условност стамбене јединице, Стамбена 
комисија утврђује у складу са тачком X подтачка 2) 
Одлуке о допунским правима бораца, војних инвали-
да и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџ-
бинског рата Републике Српске („Службени гласник 
општине Брод“, број 12/21).

4. О утврђеној условности стамбене јединице, 
Стамбена комисија сачињава Записник о извршеном 
увиђају на лицу мјеста ( у даљем тексту: записник), 
у којем наводи своје мишљење на околности да ли је 
стамбена јединица условна или неусловна за стано-
вање.

5. Уколико Стамбена комисија утврди да је 
стамбена јединица неусловна за становање, у запис-
нику наводи прецизан предмјер радова, као и пријед-
лог на који начин да се реализује стамбено збриња-
вање (додјелом новчане помоћи, додјелом грађевин-
ског материјала или комбиновано).

6. Лице грађевинске струке из Комисије, на 
основу предмјера радова из записника сачињава 
предрачун радова за стамбено збрињавање. Предра-
чун радова заједно са записником, Комисија доставља 
општинском органу надлежном за послове борач-
ко-инвалидске заштите на даљу надлежност.

7. Након додјеле новчане помоћи или грађе-
винског материјала, Стамбена комисија прати грађе-
винске радове и поновним увиђајем на лицу мјеста 
утврђује степен изведених радова, о чему сачињава 
записник и исти доставља општинском органу над-
лежном за послове борачко-инвалидске заштите на 
даљу надлежност. 

8. Административно-техничке послове за по-
требе Комисије, обавља Одјељење за општу управу.

9. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 
и биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Брод“. 

Број: 02/532-196/22
Датум: 21.03.2022.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                           Зоран Видић с.р. 

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

2.

Одјељење за просторно уређење, стамбено-ко-
муналне послове и екологију општине Брод, на ос-
нову рјешења број 02.5/372-4/22 од 15.02.2022. год., 
извршило је упис промјене лица овлашћених за засту-
пање Заједнице етажних власника Ул. Вука Караџића 
бр. 12, Брод, у регистру Заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-53, 
са сљедећим подацима:

- Томичевић (Слободан) Горан, брише се у 
регистру Заједнице етажних власника ул. Вука Ка-
раџића С-8, Брод,

- Јаћимовић (Данило) Дражен, уписује се у 
регистар Заједнице етажних власника ул. Вука Ка-
раџића бр. 12, Брод, и заступа Заједницу самостално и 
без ограничења на мандатни период од четири године.

- кућни број Заједнице С-8, мјења се бројем 12.
Заједница етажних власника је извршила 

усклађења аката са Одлуком заједнице бр. 01/2021 и 
02/2021 од 19.11.2021. год. и Записника о додјели кућ-
ног броја за објекат бр. 2343/12 од 08.11.2018. год.

ОСТАЛО

3.

На основу члана 33.став 2.  Пословника о раду 
Скупштине општине Брод –пречишћен текст  („Служ-
бени гласник општине Брод“, број 5/20 ), предсједник 
Скупштине општине доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одређивању лица које  замјењује одсутног 

 секретара Скупштине општине 

1. Весна Бојић, дипл. правник, запослена у 
општини Брод, одређује се за лице које замјењује од-
сутног секретара Скупштине општине Брод.
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Образложење

Дубравка Вуковић, именована за секретара 
Скупштине општине Брод рјешењем број 01/111-
75/21 од дана 23.03.2021. године, због привремене 
спријечености за рад- боловања није у могућности 
обављати послове секретара Скуштине општине.

Одредбама  члана 33.став 2. Пословника о раду 
Скупштине општине – пречишћен текст („Службе-
ни гласник општине Брод „ број 5/20) прописано је:           
„У случају одсутности секретара Скупштине општине 
замјењује лице које одреди Предсједник скупштине„. 

Сходно наведеним овлашћењима,Предсјед-
ник скупштине овим рјешењем  одређује да Весна 
Бојић дипл. правник, запослена у општини Брод, на 
пословима Стручног савјетника за правно заступање 
општине, замјењује одсутног секретара Скупштине 
општине у обављању његових послова.

Број: 01/111-12/22                       Предсједник                                   
Датум: 22.03.2022. године      Скупштине општине 

                                Александар Крушкоњић с.р.
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