
80.

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 17. редовној сједници одржа-
ној дана 29.06.2022. године донијела је 

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса и утврђивању 

критерија за избор и именовање два члан
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља „Брод 
и члана Управног одбора ЈУ „Туристичка 

организација општине Брод“ Брод 
чији је оснивач општина Брод

I
Скупштина општине Брод расписује Јавни 

конкурс и утврђује критерије за избор и именовање 
чланова Управног одбора у Јавним Установама чији је 
оснивач општина Брод, и то:

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

2. члана Управног одбора ЈУ „Туристичка орга-
низација општине Брод“ Брод.

II
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).

III
Општи и посебни услови за избор и именовање 

два члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод и 
члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 
општине Брод“ Брод чији је оснивач општина Брод 

утврђени су Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03 и 104/06 - Одлу-
ка УС), Законом о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 68/07,109/12 и 
44/16),  Законом о здравственој заштити  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 57/22), Законом о ту-
ризму („Службени гласник Републике Српске“, број 
45/17), Статутом Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Брод и Статутом ЈУ „Туристичка организа-
ција општине Брод“ 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 два 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 члана Управног одбора ЈУ „Туристичка 
организација општине Брод“ Брод:

- завршен први циклус високог образовања са 
остварених најмање 180 ECTS

бодова или еквивалент економског, правног 
или туристичког смјера,

- најмање двије године радног искуства у стру-
ци,

- Познавање садржаја и начина рада Установе,

АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СА 17. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ

ГОД. 31. БРОЈ 7/22

Датум: 30.06.2022.год.

Цијена: 0.78 КМ
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- При именовању чланова Управног одбо-
ра водиће се рачуна о равноправној заступљености 
оба пола, у складу са чланом 70. Закона о Туризму 
(„Службени гласник Републике Српске 45/17“).

IV
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 ).

V
Кандидати ће уз пријаву након конкурса до-

стављати потребне документе који ће бити одређени 
у Јавном конкурсу.

VI
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном 

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

VII
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.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.

Број:01/022-72/22                Предсједник
Датум: 29.06. 2022.године      Скупштине општине
       
                               Александар Крушкоњић с.р.

81.

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. тачка 32. Статута 
општине Брод («Службени гласник општине Брод», 
број 7/17) и члана 111. и 114. Пословника о раду 
Скупштине општине Брод – пречишћен текст («Служ-
бени гласник општине Брод», број 5/20), Скупштина 
општине Брод на 17. редовној сједници одржаној дана 
29.06.2022. године, донијела je

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка по 
Јавном конкурсу за избор и именовање два члана 

Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод 

 и члана Управног одбора ЈУ „Туристичка 
организација општине Брод“ Брод,

 чији је оснивач општина Брод

1. Именује се Комисије за провођење поступ-
ка по Јавном конкурсу за избор и именовање два 
члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод и 
члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 
општине Брод“ Брод, чији је оснивач општина Брод, 
у  саставу:

1. Недељко Рушкић, предсједник,

2. Љубица Јовановић, члан, 

3. Небојша Ћерић, члан,

4. Невен Ненадић, члан, 

5. Слађана Марковић, члан.

2. Задатак комисије је да размотри пријаве 
пристигле на конкурс, утврди испуњавање услова, да 
сачини ранг листу са ужим избором кандидата који 
испуњавају критеријуме за именовање, по потреби 
прикупи додатне информације о кандидатима, обави 
интервју са кандидатима, и након тога предложи ранг 
листу кандидата за избор и именовање члана Управног 
одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ 
Брод и два члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Брод чији је оснивач општина Брод, Скупштини 
општине на разматрање и доношење одлуке о избору 
и именовању. 

3. Административно техничке послове за по-
требе Комисије обављаће Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности.

4.Комисија престаје са радом даном именовања 
два члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод и 
члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 
општине Брод“ Брод, чији је оснивач општина Брод.

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

Број: 01/111-22/22  Предсједник
Датум: 29.06. 2022. године     Скупштине општине
       
                              Александар Крушкоњић с.р.

82.

На основу члана 111 и члана 117. Пословни-
ка Скупштине општине Брод- пречишћени текст- 
(«Службени гласник општине Брод» број 5/20) и чла-
на 3. алинеја 1. Одлуке о јавним расправама у општи-
ни Српски Брод («Службени гласник општине Српски 
Брод«број: 3/04), Скупштина општине Брод на сјед-
ници одржаној дана 29.06.2022. године, д о н о с и 
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о усвајању Нацрта одлуке о усвајању  ребаланса 

буџета општине Брод за 2022. годину

1.  Усваја се Нацрт одлуке о усвајању  ребалан-
са буџета  општине Брод за 2022. годину

2. Скупштина општине Брод, сагласно одред-
би члана 111. и 117. Пословника Скупштине општине 
Брод и члана 3. алинеја 2. Одлуке о јавним расправа-
ма, одлучује да Нацрт одлуке о усвајању  ребаланса 
буџета из тачке 1. овог Закључка упути на јавну рас-
праву, јер се Нацртом одлуке о усвајању  ребаланса 
буџета уређују питања која су од посебног значаја за 
грађане наше општине.

3. За организовање и спровођење јавне распра-
ве задужује се начелник Одјељења за финансије.

4. Начелник Одјељења дужан је да:
- води бригу да се Нацрт одлуке о усвајању ре-

баланса учини доступан јавности,
- организује и спроводи расправу уз обе-

збјеђење услова за учешће свих заинтересованих 
грађана општине и других институција,

- у смислу информисања грађана користи ло-
кални «Радио Брод» Брод,

- осигура прикупљање и спровођење примјед-
би, мишљења и приједлога изнесених у току јавне 
расправе,

- прати јавну расправу и анализира приједлоге, 
мишљења и примједбе изнијетих у току јавне распра-
ве и

- припреми извјештај о резултатима јавне рас-
праве

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

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

Број: 01/022-76/22  Предсједник 
Датум: 29.06.2022. године      Скупштине општине

                              Александар Крушкоњић с.р.

83.

На основу члана 59. став 2. Закона о пољо-
привредном земљишту („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19 и 
119/21), члана 12. Правилника о поступку давања у за-
куп пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 39. став 2. алинеја 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, броj 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
41. став 1. тачка 2.  и члана 89. Статута општине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“ број 7/17) и чла-

на 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине 
Брод – пречишћен текст („Службени гласник општи-
не Брод“ број 5/20) и претходно прибављене саглас-
ности Министарства пољопривреде, шумарства и во-
допривреде, броj:12.03.5-330-1597/22 од 15.06. 2022. 
године, Скупштина општине Брод на 17. редовној 
сједници одржаној дана 29.06. 2022. године доноси,

О Д Л У К У
о расписивању Jавног огласа за давање 

у закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске на подручју oпштине Брод,

 путем прибављања писаних понуда 

 I

Предмет ове Одлуке је расписивање јавног 
огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске (у даљем тексту: Репу-
бликa) на подручју општине Брод, путем прибављања 
писаних понуда.

Пољопривредно земљиште које се даје у закуп 
налази се у катастарским општинама:   

- Брод- 221067 м2,
- Брусница Велика - 232420 м2,
- Унка - 95610 м2,
- Врела Доња -170452 м2,  
- Колибе Горње - 62291 м2,
- Клакар Горњи -294510 м2,
- Винска - 107358 м2,
- Ново Село - 44000 м2,
- Грк- 50454 м2,
- Полој - 56157 м2,
- Збориште - 34856 м2.

Укупна површина предметног земљишта је: 
1369175 м2 или 136.9175 ха.од чега површина обра-
дивог пољопривредног земљишта износи 20.1142 ха, 
а површина запуштеног пољопривредног земљишта 
је 116. 8033 ха.

Пољопривредно земљиште даје се у закуп по 
систему катастарске парцеле и блок парцеле, а подаци 
о пољопривредном земљишту биће наведени у Јавном 
огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике. 

  
II

Од укупне површине предметног земљишта 
из тачке 1 ове Одлуке, за ратарску, сточарску и по-
вртарску производњу се даје 129.3474 хектара, а за 
воћарску производњу 7.5701 хектара. Понуђач може 
поднијети понуду само за једну врсту пољопривредне 
производње. 

III

Пољопривредно земљиште из тачке 2. oве 
Одлуке зависно од намјене за коју ће се користити 
даје се у закуп за ратарску, сточарску и повртарску 
производњу на период од 12 година. За воћарску про-
изводњу даје се у закуп у трајању 25 година за садњу 
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воћњака, винограда и других вишегодишњих засада 
уз могућност продужења у складу са Законом о пољо-
привредном земљишту.

IV

За ратарску, сточарску и повртарску про-
изводњу максимална површина пољопривредног 
земљишта којe се може дати у закуп износи 15 ха за 
привредно друштво, предузетнике и физичка лица. 

За воћарску производњу максимална површина 
пољопривредног земљишта којe се може дати у закуп 
износи 5 ха за привредно друштво, предузетнике и 
физичка лица. 

Понуђач не може поднијети понуду на већу по-
вршину пољопривредног земљишта него што је мак-
симално дозвољена у јавном огласу.

V

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 
ха) пољопривредног земљишта из овог огласа износи 
за: I класу  120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, 
IV класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VI, VII и VIII класу 
60 КМ.

Пољопривредно земљиште које је запуштено 
и зарасло коровским и дрвенастим растињем до 30% 
даје се у закуп уз услов ослобађања обавезе плаћања 
годишње закупнине за другу годину трајања закупа, а 
годишња закупнина за остале године трајања закупа 
се уплаћује у складу са ставом 1. ове тачке.

Пољопривредно земљиште које је запуштено 
и зарасло коровским и дрвенастим растињем од 30% 
до 70% даје се у закуп уз услов ослобађања обавезе 
плаћања годишње закупнине за другу, трећу и четврту 
годину трајања закупа, а годишња закупнина за оста-
ле године трајања закупа се уплаћује у складу са ста-
вом 1. ове тачке.

Пољопривредно земљиште које је запуштено 
и зарасло коровским и дрвенастим растињем од 70%  
до 100% даје се у закуп уз услов ослобађања обавезе 
плаћања за другу, трећу, четврту, пету и шесту годину 
трајања закупа, а годишња закупнина за остале годи-
не трајања закупа се уплаћује у складу са ставом 1. 
ове тачке.

VI

Годишња закупнина за прву годину закупа 
уплаћује се прије закључења уговора о закупу, умање-
на за износ уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године уплаћује 
се сваке године, унапријед за наредну годину, однос-
но 30 дана прије истека рока од годину дана од дана 
закључења уговора.

  
VII

Право учешћа на јавном огласу за давање у за-
куп пољопривредног земљишта у својини Републике, 
имају привредна друштва регистрована за обављање 
пољопривредне дјелатности, основана у складу са 
прописима Републике, предузетници регистровани 

за обављање пољопривредне дјелатности, основани 
у складу са прописима који регулишу ову област и 
физичка лица која се баве пољопривредном произ-
водњом, а који испуњавају опште услове прописане 
чланом 3. Правилника и то:

а)  да су уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава, као носиоци,

б) да имају пребивалиште, односно сједиште на 
подручју општине на којој се налази земљиште које се 
даје у закуп, најмање годину дана прије подношења 
понуде, односно пријаве за закуп,

в) да посједују пољопривредну механизацију,
г) да понуђач нема доспјелих, а неизмирених 

обавеза по основу закупнине и/или концесионе нак-
наде према Министарству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде.

У зависности од врсте пољопривредне произ-
водње која се планира обављати на пољопривредном 
земљишту које се даје у закуп, поред услова из ста-
ва 1. овe тачке, привредна друштва, предузетници и 
физичка лица морају испуњавати посебне услове из 
Јавног огласа.

VIII

Право првенства за додјелу у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике, имају 
привредна друштва, предузетници и физичка лица која 
немају закључен уговор о концесији за коришћење 
пољопривредног земљишта у својини Републике.

  
IX

Скупштина општине Брод ће у складу са чла-
ном 12. Правилника ову Одлуку донијети најкасније 
у року 60 дана од дана добијања сагласности Мини-
старства пољопривреде, шумарства и водопривредe.

Начeлник општине Брод ће након ступања на 
снагу ове Одлуке расписати јавни оглас и исти објави-
ти у „Бродским новинама“, „Радио Броду“, интернет 
страници и огласној табли Општине Брод.

Јавни оглас мора да садржи све елементе про-
писане чланом 13. Правилника и исти остаје отворен 
30 дана, рачунајући од дана објављивања. 

X

Поступак давања у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике, путем прибављања 
писаних понуда проводи Комисија за давање у закуп 
пољопривредног земљишта, коју формира Начелник 
општине.

Начелник општине Брод ће, на основу до-
стављеног обавјештења о резултатима давања у за-
куп пољопривредног земљишта, најдаље у року од 
30 дана од дана закључења јавног огласа, донијети 
коначну листу најповољнијих понуда за давање у за-
куп пољопривредног земљишта у својини Републике 
у складу са Правилником.

XI

Након спроведеног поступка, Скупштина 
општине Брод ће, на приједлог Начелника општине 
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Брод, а уз претходно прибављену сагласност Мини-
старства пољопривреде, шумарства и водопривре-
де Републике Српске, донијети Одлуку о избору 
најповољнијег понуђача и додјели пољопривредног 
земљишта у својини Републике у закуп.

На основу Одлуке из претходног става, Начел-
ник општине Брод ће закључити уговоре о закупу са 
изабраним понуђачима.

XII

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

Број:01/022-75/22                           Предсједник
Датум:29.06. 2022.годинe       Скупштине општине 
                                                                                                        
                                                    Александар Крушкоњић с.р.

84.

На основу члана 39. став 2. тачка 2. и 13. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса за распола-
гање непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 20/12 и 63/19), члана 41. тачка 
2. и 13. и члана 89. Статута општине Брод („Службени 
гласник општине Брод“, број 7/17), и члана 111. и 112. 
Пословника Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), 
Скупштина општине Брод на 17. редовној сједници 
одржаној дана 29.06. 2022. године, доноси

ОДЛУКУ 
о продаји непокретности означена као к.п. број 

2988/18, К.О. Брод

I
Општина Брод продаје земљишта означено као 

к.п. број 2988/18, БРОД, Пашњак 1. класе, површи-
не 596m2, уписана у Лист непокретности број 2303, 
к.о. Брод, на корисника Општину Брод, са дијелом 
1/1, што одговара земљишнокњижној парцели број 
259/5024, РАКИТА; остало неплод. земљ. површине 
596m2 из земљишнокњижног улошка бр. 1300 К.О. 
СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину 
Брод са дијелом 1/1.

Предметно земљиште се налази у IV зони град-
ског грађевинског земљишта.

II
Продаја непокретности, из тачке I ове одлуке, 

извршиће се усменим јавним надметањем – лицита-
цијом (у даљем тексту – лицитација), на основу Јавног 
огласа, који објављује Начелник општине.

Уколико прва лицитација буде неуспјешна, 
лицитација ће се поновити. Уколико не успије ни по-
новљена лицитација, сматра се да је лицитација без-
успјешна.

Лицитација се може одржати само ако у њој 
учествују најмање два учесника.

III
 Процјену тржишне вриједности непокрет-

ности, утврдио је вјештак грађевинско-архитек-
тонске струке, Горан Васиљевић из Модриче, дана 
13.06.2022. године, у износу од 9,78 КМ/m2, односно 
5.828,88 КМ, за укупну површину од 596m2.

IV
 Јавни оглас за продају непокретности, из тач-

ке I ове одлуке, објављује се у средствима јавног ин-
формисања, и то путем: веб странице Општине Брод, 
огласне табле Општине Брод, Радио Брода и једних 
дневних новина, најкасније 15 дана прије дана од-
ређеног за дан провођења лицитације.

 За учешће у поступку лицитације, учесници 
су дужни уплатити кауцију која износи 10% од почет-
не продајне, односно тржишне цијене предметних не-
покретности, с тим што тај износ не може бити нижи 
од 1.000,00 КМ.

 Дакле, кауција за земљиште из тачке I ове 
одлуке износи 1.000,00 КМ.

V
 Лицитацију ће провести Комисија за спро-

вођење јавног надметања – лицитације у поступку 
продаје непокретности у својини општине Брод у 
складу са одредбама Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретности у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12, 
63/19).

VI
 Прије закључења уговора о продаји, којим се 

прецизније уређују међусобна права и обавезе уго-
ворних страна, нацрт уговора се доставља Правобра-
нилаштву Републике Српске – сједиште замјеника у 
Добоју, које даје мишљење, у року од 15 дана, од дана 
достављања истог нацрта.

 Након пријема позитивног мишљења о на-
црту уговора из претходног става са учесником ли-
цитације чија је понуда утврђена као најповољнија, 
општина Брод, односно у њено име Начелник општи-
не, закључује уговор о продаји непокретности из тач-
ке I ове одлуке.

 Излицитирану купопродајну цијену у ције-
лости је купац обавезан платити, прије потписивања 
уговора.

 Вријеме и начин предаје предметне непо-
кретности, у посјед купца уредиће се уговором.

 Све трошкове везане за пренос предметне не-
покретности (нотарска обрада уговора, таксе и накна-
де, које се односе на уписе у катастарски и грунтовни 
операт) сноси купац.

VII
 Ако учесник лицитације одустане од закљу-

чења уговора губи право на повраћај положене кау-
ције.
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У случају понављања поступка лицитације, 
Комисија у записнику потврђује да није успјела прва 
лицитација, те да исту треба поновити у року од два 
мјесеца.

VIII
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

                                                                                                   
Број: 01/022-74/22                          Предсједник
Датум: 29.06. 2022. године     Скупштине Општине

                                                     Александар Крушкоњић с.р.

85.

На основу члана 39. став 2, тачка 13. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број: 97/1, 36/19 и 61/21), сагласно одредба-
ма члана 41. став 1. тачка 13. Статута општине Брод 
(Службени гласник општине Брод, број: 07/17) и чла-
на 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине 
Брод – пречишћени текст (Службени гласник општи-
не Брод, број: 05/20), Скупштина општине Брод на 17. 
редовној сједници одржаној дана 29.06.2022. године, 
доноси:

ОДЛУКУ
о преносу права власништва над 

мултифункционалним трактором марке CASE IH, 
тип Farmall 110 X, са општине Брод 

на ЈКП „Комвод“ а.д. Брод

Члан 1

Преноси се право власништва над мултифунк-
ционалним трактором марке CASE IH, тип – Farmall 
110 X, број шасије: HFJ 183385, број мотора: 576678, 
боја: црвена, запремина мотора: 3.908 цм3, снага мо-
тора: 81 kW/110 кс, година производње: 2022., тежи-
на: 4.500 кг, са Општине Брод на ЈКП „Комвод“ а.д. 
Брод у вриједности од 107.406,00 КМ.

Члан 2
Право власништва над трактором из члана 1 

ове Одлуке, преноси се без накнаде.

Члан 3
Књижње из члана 1. ове Одлуке извршиће се из 

књиговодства Одјељења за финансије Општине Брод 
у књиговодство ЈКП „Комвод“ а.д. Брод.

Члан 4
За спровођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије.

Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у  Службеном гласнику Општине Брод.

Број: 01/022-77/22                           Предсједник
Датум: 29.06.2022. године       Скупштине општине

                                                     Александар Крушкоњић с.р.

86.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. и члана 
82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 5. став 1. Правилника о поступку јавног конкур-
са за располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19), 
члан 41. став. 1. тачка 2. и 13. и члана 89. Статута 
Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, 
број 7/17), члана 111. и члана 112. Пословника о раду 
Скупштине општине Брод-пречишћен текст („Служ-
бени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупшти-
на општине Брод на 17. редовној сједници одржаној 
29.06. 2022. године, доноси

ОДЛУКУ 
о измјенама Одлуке о начину и условима 

продаје пословних простора 
у пословном објекту„Градска пијаца“ Брод

I
 У Одлуци о начину и условима продаје по-

словних простора у пословном објекту „Градска пија-
ца“ Брод („Службени гласник општине Брод“, број 
1/16 и 16/19), члан 2. став 2. алинеја 2 мијења се и 
гласи:

„Предмет продаје су:
- 42 пословна простора, укупне површине 

953,49 m2, на првом спрату“.

II
Члан 3. мијења се и гласи:
„Пословни простори који се продају су:
На првом спрату пословни простори означени 

према пројектној документацији: брoj 2 површине 
38,29m2, брoj 3 површине 19,31m2, брoj 4 површине 
19,47m2, брoj 5 површине 19,47m2, брoj 6 површине 
19,47m2, брoj 7 површине 19,47m2, брoj 8 површине 
19,31m2, брoj 9 површине 19,31m2, брoj 10 површи-
не 19,72m2, брoj 11 површине 19,72m2, брoj 12 по-
вршине 19,74m2 брoj 13 површине 19,74m2, брoj 
14 површине 19,74m2, брoj 15 површине 19,74m2, 
брoj 16 површине 19,10m2, брoj 17 површине 19,30 
m2, брoj 18 површине 19,26m2, брoj 19 површине 
38,83m2, брoj 20 површине 71,87m2, брoj 21 површи-
не 19,02m2, брoj 22 површине 19,74m2, брoj 23 повр-
шине 19,41m2, брoj 24 површине 19,74m2, брoj 25 по-
вршине 39,44m2, брoj 26 површине 39,34m2, брoj 27 
површине 19,02m2, брoj 28 површине 19,74m2, брoj 
29 површине 19,41m2, брoj 30 површине 19,74m2, 
брoj 31 површине 19,41m2, брoj 32 површине 
19,10m2, брoj 33 површине 19,32m2, брoj 34 површи-
не 19,59m2, брoj 35 површине 23,92 m2, брoj 36 повр-
шине 19,31m2, брoj 37 површине 19,74m2, брoj 38 по-
вршине 19,74m2, брoj 39 површине 19,74m2, брoj 40 
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површине 19,74m2, брoj 41 површине 19,03m2, брoj 
42 површине 19,31m2, брoj 43 површине 20,08m2“.

На другом спрату пословни простор означен 
према пројектној документацији: број 1 површине 
269,09 m2.  

Укупан број за продају означених пословних 
простора у предметном објекту је 43“.

III
Члан 4. став 2 мијења се и гласи:
„Почетна продајна цијена у зависности од 

околности из претходног става износи:
- 485,24 КМ/m2 за просторе на првом спрату и
- 475,24 КМ/m2 за просторе на другом спрату“.

IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.

Број: 01/022-73/22                           Предсједник
Датум: 29.06. 2022. године      Скупштине општине

                                            Александар Крушкоњић с.р.

87.

На основу члана члана 79. став (2) Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), 
члана 16. став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16), 39. став (2) тачка 33. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 41. став (1), 
тачка 32. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17) и члана 114. Пословника о 
раду Скупштине општине Брод – пречишћени текст 
– („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 17. редовној сједници 
одржаној дана 29.06.2022. години доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана Управног одбора 

Јавне установе предшколства
„Бели анђео“ Брод, представника оснивача

1. Славиша Томичевић, разрјешава се дужности 
члана Управног одбора Јавне установе предшколства 
„Бели анђео“ Брод, представник оснивача, са даном 
13.06.2022. године, због подношења оставке.

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

Број:01/111-21/22                             Предсједник
Датум: 29.06.2022. године   Скупштине општине Брод
                                                Александар Крушкоњић с.р.

88.

На основу члана члана 79. став (2) Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), 
члана 4. став 2 Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима („Службени гласник Општине 
Брод“, број 41/03, 104/06), члана 16. став (1) Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16),  39. став 
(2) тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19, 
61/21), члана 41. став (1), тачка 32. Статута општине 
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) 
и члана 114. Пословника о раду Скупштине општи-
не Брод – пречишћени текст – („Службени гласник 
општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод 
на 17. редовној сједници одржаној дана 29.06.2022. 
години доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању в.д. члана Управног одбора 

Јавне установе предшколства
„Бели анђео“ Брод, представника оснивача

1. Наташа Ђаковић, професор разредне наста-
ве из Брода, именује се за в.д. члана Управног одбо-
ра Јавне установе предшколства „Бели анђео“ Брод, 
представник оснивача.

2. Члан Управног одбора именује се на период 
до провођења конкурсне процедуре, а најдуже на  пе-
риод од два мјесеца. 

3. Члан Управног одбора за свој рад одговара 
Скупштини општине Брод која га је именовала. Рад 
Управног одбора је добровољан и не плаћа се.

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

О б р а з л о ж е њ е

Члан Управног одбора Јавне установа 
предшколства „Бели анђео“ Брод, Славиша Томиче-
вић, дана 13.06.2022. године поднио је  оставку због 
добијања статуса државног службеника, а самим тим 
постојања сукоба интереса.

У складу са Законом о предшколском васпи-
тању и образовању и Јавне установе предшколства 
„Бели анђео“ Брод чланове упраног одбора бира ос-
новач. С обзиром да је мјесто члана управног одбора 
постало упражњено, потребно је именовати вд члана 
Управног одбора до провођења конкурсне процедуре, 
а најдуже на период од два мјесеца.

Обзиром на све напријед наведено и постојање 
правног основа предлаже се доношење рјешења као у 
диспозитиву.

Поука о правном средству: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба али се 
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може покренути управни спор, подношењем тужбе 
Окружном суду у Добоју у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.

Број:01/111-20/22                             Предсједник
Датум: 29.06. 2022. године   Скупштине општине Брод
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                               Александар Крушкоњић с.р.

89.

На основу члана 19. став 2. Закона о безбјед-
ности саобраћаја на путевима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 63/11 и 
111/21), члан 41. Статута општине Брод („Службени 
гласник општине Брод“ број 7/17), члана 111. и 117. 
Пословника о раду Скупштине општине Брод – пре-
чишћен текст - („Службени гласник општине Брод“, 
број 5/20), Скупштина општине на 17. редовној  сјед-
ници, одржаној 29.06.2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о стању безбједности 

саобраћаја на подручју општине Брод 
за 2021. годину

1. Усваја се Извјештај о стању безбједности са-
обраћаја на подручју општине Брод за 2021. годину.

2. Саставни дио овог Закључка у предмету чини 
Aнализа стања о безбједности саобраћаја на подручју 
општине Брод за 2021. годину, сачињена од МУП-а Ре-
публике Српске, ПУ Добој, Полицијска станица Брод, 
а коју је обрадило Одјељење за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију општине 
Брод.

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

 
Број: 01/022-67/22                           Предсједник 
Датум: 29.06.2022. године      Скупштине општине
  
       Александар Крушковић с.р.

90.

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 –пречишћени текст - („Службени глас-
ник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општи-
не Брод,  на  17.  редовној сједници, одржаној дана 
29.06.2022. године  доноси:

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја  о раду ЈП „Радио Брод“ 

доо Брод, за 2021. годину 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈП „Радио Брод“ 
доо Брод, за 2021. годину

2. Саставни дио овог ЗакЉучка у предмету 
чини Извјештај о раду из тачке 1.

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

Број: 01/022-68/22                Предсједник 
Датум: 29.06.2022. године       Скупштине општине
  
                                                Александар Крушкоњић с.р.

91.

На основу члана 41. Статута општине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и 
чланова 111. и 117.  Пословника о раду Скупшти-
не општине Брод – пречишћени текст -  („Службе-
ни гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина 
општине Брод,  на   17. редовној сједници, одржаној 
дана 29.06.2022. године  доноси

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о пословању 

ЈКП „КОМВОД“ а.д. Брод за  2021. годину 

1. Прихвата се  Информација о  пословању ЈКП 
„КОМВОД“ а.д. Брод за  2021. годину.

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

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

Број: 01/022-71/22                           Предсједник
Датум: 29.06. 2022. године     Скупштине општине
                                                                                                     
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

92.

На основу члана 41. Статута општине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и чла-
нова 111. и 117.  Пословника о раду Скупштине општи-
не Брод – пречишћени текст -  („Службени гласник 
општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод,  
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на 17. редовној сједници, одржаној дана 29.06.2022. 
године  доноси

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације 

о материјалном положају пензионера

1. Прихвата се  Информација о материјалном 
положају пензионера.

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

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

Број: 01/022-70/22                           Предсједник
Датум: 29.06.2022. године      Скупштине општине
                                                                                                     
                                                     Aлександар Крушкоњић 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 –пречишћени текст („Службени глас-
ник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општи-
не Брод,  на 17. редовној сједници, одржаној дана 
29.06.2022. године  доноси

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о корисницима 

социјалне заштите на подручју општине Брод

1. Прихвата се Информација о корисницима со-
цијалне заштите на подручју општине Брод.

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

3. Оваj Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у „Службеном гласнику општи-
не Брод“.

Број:01/022-69/22                             Предсједник
Датум: 29.06.2022. године       Скупштине општине

                                                   Александар Крушкоњић с.р.
                                                                                                 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

17.

На основу члана 31. став 1. тачка в.) Закона о 
буџетском систему Републике Српске  («Службени 
гласник Републике Српске» број: 121/12, 52/14, 103/15 
и 15/16), члана 65. Статута општине Брод («Службени 
гласник општине Брод» број: 7/17), начелник општи-
не д  о  н  о  с  и

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Нацрта ребаланса буџета 
општине Брод за 2022. годину

1. Усваја се Нацрт ребаланса буџета општине  
Брод за 2022. годину.

2. Задужује се Одјељење за финансије да Нацрт 
ребаланса буџета општине Брод за  

    2022. годину достави Министарству финан-
сија Републике Српске.

3. Овај Закључак ће се објавити  у Службеном 
гласнику општине Брод.

Број: 02.6/400-8/22
Датум: 22.06.2022. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                          
                                                         Зоран Видић с.р.

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

3.

О ГЛ А С

Одјељење за просторно уређење, стамбено-ко-
уналне послове и екологију општине Брод, на основу 
рјешења број 02.5/372-20/22 од 23.05.2022.год. извр-
шило је упис промјена лица овлаштеног за заступање 
Заједнице етажних власника Ул. Светог Саве 57 и 59, 
Брод, у регистарском листу бр. 01-83 сљедећих пода-
така:

1. Митровић Бранко - пресједник Скупшти-
не Заједнице етажних власника брише се у регистру 
Заједнице етажних вланика као лице овлашћено за за-
ступање Заједнице.

2. Хаџизулфић (Милан) Наташа - уписује се у 
Регистар Заједнице етажних власника Ул. Светог Саве 
57 и 59, Брод и заступа Заједницу самостално и без 
ограничења на мандатни период од четири године.

Зајеница етажних вланика је извршила 
усклађења аката са Одлуком заједнице од 02.02.2022.
године.
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4.

О ГЛ А С

Одјељење за просторно уређење, стамбено-ко-
уналне послове и екологију општине Брод, на основу 
рјешења број 02.5/372-27/22 од 16.06.2022.год. извр-
шило је упис у регистар заједнице зграда, у регистар-
ском листу заједнице бр. 01-95, оснивање Заједнице 
етажних власнка Ул. Јована Дучића бр. 2.

Живановић Тихомир, уписује се у Реги-
стар Заједнице етажних власника као предсједник 
скупштине Заједнице етажних власника Ул. Јована 
Дучића бр.2., Брод, и заступа Заједницу самостално и 
без ограничења на мандатни период од четири године.

ОСТАЛО

6.

На основу члана 138. Пословника Скупшти-
не општине Брод – пречишћени текст - („Службени 
гласник општине Брод“, број 5/20) и члана 207. став 
2. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 
и 66/18), а након увида у „Службени гласник општи-
не Брод“ број 12/21, замјеник Секретара Скупштине 
општине врши исправку грешке у објави и доноси 
слиједећи:

ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке у објави

1. Врши се исправка грешке у називу треће 
колоне табеларног дијела Одлуке о усвајању буџета 
Општине Брод за 2022. годину објављен у „Служ-
беном гласнику општине Брод, број 12/21“ тако што 
умјесто ријечи „РЕБАЛАНС 2021.године“ треба да 
стоји „ПЛАН 2021. године и то на сљедећим пози-
цијама:

-у табели општи дио,
- у табели буџески приходи и примици за нефи-

нансијску имовину,
-у табели буџетски расходи и издаци за нефи-

нансијску имовину,
-у табели финансирање,
-у табели буџетски издаци по корисници-

ма-Скупштина општине,
-у табели буџетски издаци по корисницима-Ка-

бинет Начелника,
- у табели буџетски издаци по корисници-

ма-Одсјек за локални развој,
-у табели буџетски издаци по корисницима-Од-

сјек за послове заштите и спасавања,
- у табели буџетски издаци по корисници-

ма-Одјељење за општу управу,
- у табели буџетски издаци по корисници-

ма-Одјељење за финансије,
- у табели буџетски издаци по корисници-

ма-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
-у табели буџетски издаци по корисници-

ма-Одјељење за просторно уређење, стамбено-кому-

налне послове и екологију,
-у табели буџетски издаци по корисници-

ма-Одјељење за инспекцијске послове и послове ко-
муналне полиције,

- у табели буџетски издаци по корисници-
ма-мјесне заједнице,

- у табели буџетски издаци по корисници-
ма-Центар за социјални рад,

- у табели буџетски издаци по корисници-
ма-ЈУП „Бели анђео“,

- у табели буџетски издаци по корисницима-ЈУ 
Туристичка организацја Општине Брод,

- у табели буџетски издаци по корисницима-ЈУ 
Средњошколски центар „Никола Тесла“ и

- у табели буџетски издаци по корисницима-ЈУ 
Народна библиотека „Бранко Ћопић“.

2. Врши се исправка грешке у називу треће 
колоне табеларног дијела Одлуке о усвајању буџета 
Општине Брод за 2022. годину-Функционална класи-
фикација-буџет Општине Брод за 2022. годину-табела 
2. тако што умјесто назива „РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 
2022. ГОДИНУ“ треба да стоји „ПЛАН БУЏЕТА ЗА 
2022. ГОДИНУ“ 

3. Врши се исправка грешке у износу економ-
ског кода:

- број 511300 плана 2022. године у табеларном 
приказу-буџетски расходи и издаци за нефинансијску 
имовину-издаци за набавку постројења и опреме тако 
што умјесто броја „148.500,00“ треба да стоји број 
„208.500,00“ и индекса 4./3x100 исте табеле тако што 
поред наведеног износа умјесто броја „57,89%“ треба 
да стоји број „81,29%“ и

- број 511700 плана 2022. године у табеларном 
приказу-буџетски расходи и издаци за нефинансиј-
ску имовину-издаци за нематеријалну произведену 
имовину тако што умјесто броја „100.000,00“ треба 
да стоји број „40.000,00“ и индекса 4./3x100 исте та-
беле тако што поред наведеног износа умјесто броја 
„1000,00%“ треба да стоји број „400,00%“.

4. Закључак производи правно дејство од дана 
од кога производи правно дејство објава у „Службе-
ном гласнику општине Брод, број 12/21“ која се ис-
правља.

5. Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у „Службеном гласнику општи-
не Брод“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У „Службеном гласнику општине Брод“, број 
12/21“ приликом штампања учињена је грешка у обја-
ви у називу колона табеларних приказа, у износу двије 
ставке економских кодова 511300 и 511700 и индекса 
4./3x100. 

 С обзиром да се ради о учињеним грешка-
ма у објави текста „Службеног гласника општине 
Брод“ број 12/21 у складу са чланом 138. Пословни-
ка Скупштине општине Брод – пречишћени текст - 
(„Службени гласник општине Брод“, број 5/20) и чла-
ном 207. став 2. Закона о општем управном поступку 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), одлучено је као у диспозитиву 
овог Закључка.

Број: 01/013-8/22
Датум: 20.06.2022. године   Замјеник  Секретара СО                                                                                                

                                   Бранка Стјепановић Лазукић с.р.

7.

 На основу члана 207. став 2. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике 
Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члана 138. 
Пословника Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), 
а након увида у „Службени гласник општине Брод“ 
број 5/22, замјеник Секретара Скупштине општине 
врши исправку грешке у објави и доноси слиједећи:

ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке у објави

1. Врши се исправка грешке у објави табелар-
ног дијела Одлуке о усвајању годишњег изјештаја 
о извршењу буџета општине Брод за период 01.01-
31.12.2021.године („Службени гласник општине 
Брод“ број 5/22), у табели буџет Општине Брод за 
2021.годину-општи дио код ставке буџетски приходи 
(I+II+III+IV) тако што:

-у рубрици 3 ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2020.год. умје-
сто број „3.981.883,12“ треба да стоји „9.446.284,48“,

-у рубрици 6 ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2021.го-
дине умјесто броја „ 4.613.778,98“ треба да стоји 
„10.326.530,08“,

- у рубрици 7 Индекс 6./3x100 умјесто броја 
„115,87%“ треба да стоји „109.32%“,

- у рубрици 8 Индекс 6./4x100 умјесто броја 
„46,27%“ треба да стоји „103,57“ и 

- у рубрици 9 Индекс 6./5x100 умјесто броја 
„46,27%“ треба да стоји „103,57“.

2. Закључак производи правно дејство од дана 
од кога производи правно дејство објава у „Службе-
ном гласнику општине Брод, број 12/21“ која се ис-
правља.

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у „Службеном гласнику општи-
не Брод“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У „Службеном гласнику општине Брод“, број 
5/22 приликом штампања учињена је грешка у објави 
у износима колона у табели буџет Општине Брод за 
2021.годину-општи дио код ставке буџетски приходи 
(I+II+III+IV).

 С обзиром да се ради о учињеним грешкама 
у објави текста „Службеног гласника општине Брод“ 
број 5/22 у складу са чланом 207. став 2. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и 
чланом 138. Пословника Скупштине општине Брод 
– пречишћени текст („Службени гласник општине 
Брод“, број 5/20), одлучено је као у диспозитиву овог 
Закључка.

Број: 01/013-8/22
Датум: 27.06.2022. године  Замјеник  Секретара СО                                                                                                

                                             Бранка Стјепановић Лазукић с.р.
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