
1.

На основу члана 2., 3.,4 и 5. Закона о финанси-
рању политичких странака из буџета Републике, гра-
да и општине („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 65/08), члана 41. Статута општине  Брод („Служ-
бени гласник општине Брод“ број 7/17), те чланом 51. 
алинеја 5., чланом 111. и 112. Пословника скупштине 
општине Брод-пречишћени текст- („Службени глас-
ник општине Брод“ број 5/20), Скупштина општине 
на 23. редовној сједници одржаној дана 31.01.2023. 
године донијела је

О Д Л У К У
о финансирању политичких странака из буџетa 

општине  Брод за 2023. годину

I
Овом Одлуком уређују се услови, висина, на-

чин обезбјеђивања и расподјела финансијских сред-
става из буџета општине  Брод за финансирање редов-
ног рада и покриће дијела трошкова изборне кампање 
политичких странака, коалиција, независних одбор-
ника и рада одборничких клубова и група.

II
Право на финансијска средства у складу са 

овом Одлуком остварују:
-политичке странке и коалиције које имају од-

борнике у Скупштини општине за финансирање дије-
ла трошкова редовног рада политичке странке ,

-покриће дијела трошкова изборне кампање 
политичких странака, коалиција, независних листа и 
независних кандидата којима су потврђене изборне 
листе за избор одборника,

-покриће дијела трошкова рада одборничких 
клубова и група.

Финансијска средства за финансирање трошко-
ва из наведеног члана планирају се у укупном износу 
од 30.000,00 КМ и обезбјеђују се из буџета општине  
Брод.

III
Расподјела средстава  за финансирање дијела 

трошкова редовног рада политичких странака у изно-
су 26.000,00 КМ  се врши на сљедећи начин: 

-20 % средстава се распоређује у једнаким из-
носима политичким странкама и коалицијама које 
имају одборнике у скупштини и независним одборни-
цима који су изабрани као независни кандидати

-80 % средстава се распоређује сразмјерно 
броју  освојених мандата које политичка странка, коа-
лиција има у скупштини:                                               

26.000 х 20 % =   5.200,00→5.200,00:9 = 577,77 
KM - за једну странку

26.000 х 80 % = 20.800,00→20.800,00:25 = 
832,00 KM – за једног одборника.

Табеларни преглед расподјеле средстава за ре-
довно финансирање политичке странке:

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СА 23. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ

ГОД. 32. БРОЈ 1/23

Датум: 01.02.2023.год.

Цијена: 3.60 КМ

Ред. 
број

Политичка 
странка

Број 
одбор.

Износ за 
странку

Износ за 1 одборника 
х број одборника УКУПНО КМ

1 2 3 4 5 6
1 СНСД 7 577,77 832,00 х 7 = 5.824,00 6.401,77
2 СДС 5 577,77 832,00 х 5 = 4.160,00 4.737,77
3 СП 4 577,77 832,00 х 4 = 3.328,00 3.905,77
4 ПДП 2 577,77 832,00 х 2 = 1.664,00 2.241,77
5 ХДЗ-БИХ 2 577,77 832,00 х 2 = 1.664,00 2.241,77

6 НС- РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 2 577,77 832,00 х 2 = 1.664,00 2.241,77

7 ДЕМОКРАТСКИ 
САВЕЗ- ДЕМОС 1 577,77 832,00 х 1 = 832,00 1.409,77
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IV
Уколико одборник у току трајања мандата на-

пусти политичку странку, финансијска средства за-
држава политичка странка којој је одборник до тада 
припадао.                                  

V
Средства за рад одборничких клубова и група 

у износу од 4.000,00 КМ додјељују се ради покрића:
- паушалних трошкова за рад у изборним  једи-

ницама одборника
- путних трошкова у иностранство ако органи-

затор није Скупштина општине
- трошкова набавке материјала- горива, штам-

пе, службених гласника и публикација
- остале трошкове везане за рад одборника у 

клубовима и групама
Средства за рад одборничких клубова и група 

додјељиват ће се политичким странкама за покриће 
трошкова из претходног члана као и другим органи-
зацијама и корисницима по одлуци клуба, односно 
групе.

VI
Средства из претходног члана расподјељиват  

ће се на слиједећи начин: Укупан  износ од 4.000,00 
КМ дијели се равномијерно на  укупан број одборни-
ка и то: 4.000,00  : 25 = 160,00 КМ за једног одборника.

Средства ће се дозначавати политичкој стран-
ци, сразмјерно броју одборника из политичке странке 
који су заступљени у клубу одборника или одборнич-
кој групи.

Средства која наведеном расподјелом припа-
дају одборницима који нису приступили клубу или 
групи биће нераспоређена  све док не приступе клубу 
или групи.

Уколико одборници до краја године не присту-
пе ни клубу ни групи, средства ће остати нераспоређе-
на у буџету општине Брод за 2023. годину.

 
VII

 О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење 
за финансије општине  Брод.

 
VIII

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи  Одлука о финансирању политичких страна-
ка из буџетa општине  Брод за 2022. годину број: 01-
022-3/22 од 31.01.2022. године („Службени гласник 
општине Брод“ број 1/22).

IX
Ова Одлука ступа на снагу осамог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине  Брод“, 
а примјењиват ће се за 2023. годину.

Број: 01/022-14/23                             Предсједник
Датум: 31.01.2023. године       Скупштине општине
                                                                            
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

2.

На основу члана 39. став 2. тачка 2., члана 41. 
и  члана 51. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 41. став 1. тачка 2., члана 43. став 
3. и члана 54. став 3. Статута општине Брод  („Служ-
бени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. 
и 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод- 
пречишћени текст- («Службени гласник општине 
Брод» број 5/20)  Скупштина општине Брод на 23. 
редовној  сједници одржаној дана 31.01.2023. године 
донијела је 

О Д Л У К У
о утврђивању висине одборничког додатка 

и накнада радних тијела Скупштине општине 
Брод за 2023. годину

I 

Овом Одлуком утврђује се висина одборничког 
додатка Скупштине општине и накнаде радних тијела 
Скупштине општине Брод.

II

За обављање одборничке дужности одборник 
има право на одборнички додатак у мјесечном нето 
износу од 450,00 КМ  за фискалну 2023. годину.

Одборници са статусом функционера који су у 
радном односу у Скупштини општине немају право 
на одборнички додатак.

III

Члановима сталних и повремених радних тије-
ла Скупштине општине за рад у радним тијелима при-
пада накнада у нето износу од 50,00 КМ по сједници, 
као и одборницима  Скупштине општине и начелнику  
општине, када у својству службеног лица присуствују 
закључењу брака.

IV

Одборнички додатак одборницима и накнада 
радним тијелима се исплаћује након истека мјесеца 

8 ПОСАВСКА 
СТРАНКА 1 577,77 832,00 х 1 = 832,00 1.409,77

9 СРС-СРПСКЕ 1 577,77      832,00 х 1 =  832,00 1.409,77
УКУПНО: 25 5.199,93                  20.800,00 25.999,93

Заокружење:       +0,07 +0.07
УКУПНО: 25 5.200,00                  20.800,00 26.000,00
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на основу извјештаја секретара Скупштине општине 
о присуству сједницама.

V

Одборник и члан радног тијела Скупшти-
не општине који оправдано изостане са сједнице 
Скупштине општине односно сједнице радног тијела 
има право на новчану накнаду.

Одборник, односно члан радног тијела 
Скупштине дужан је доставити доказ о оправданом 
изостанку.

У случају неоправданог изостанка одборник, 
односно члан радног тијела Скупштине нема право на 
новчану накнаду.

У случају неоправданог напуштања сједнице 
Скупштине општине новчана накнада се умањује за 
50%.

Уколико се у једном мјесецу буду одржале 
двије или више сједница а одборник једној прису-
ствује, а осталим не присуствује, има право на новча-
ну накнаду.

VI

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању висине одборничког додатка и 
накнада радних тијела Скупштине општине Брод за 
2022. годину („Службени гласник општине Брод“, 
број 1/22).

VII

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

Број: 01/022 -6/23   Предсједник 
Датум: 31.01.2023. године       Скупштине  општине
       
                    Александар Крушкоњић с.р.

3.

Ha основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној 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) и члана 111. и 112. Пословника о раду 
Скупштине општине Брод – пречишћен текст («Служ-
бени гласник општине Брод», број 5/20), Скупштина 
општине Брод на 23. редовној сједници одржаној дана 
31.01.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ
о давању на коришћење, управљање и одржавање 

објекта СРЦ «Градски базени» 
Јавној установи «Туристичка организација 

општине Брод» Брод

I
Овом одлуком прописују се услови и начин 

давања на коришћење, управљање и одржавање СРЦ 
«Градски базени» на локацији у Улици К.П.П. Осло-
бодиоца на парцели означеној као 3416/8, уписаној у 
ЛН 2303, што одговара земљишно књижној парцели 
бр. 665/1 из з.к. улошка бр. 448 KO СП Брод.

II
(1) Општина Брод овом Одлуком преноси пра-

во коришћења, управљања и одржавања СРЦ «Град-
ски базени» на Јавну установу «Туристичка организа-
ција општине Брод» Брод.

(2) Комплекс СРЦ «Градски базени» који je 
предмет давања на коришћење управљање и одржа-
вање, обухвата: улазни објекат са пропусником и ту-
шевима, велики базен са трибинама, базен за непли-
ваче дубине 60 cm, базен за непливаче дубине 130 cm, 
дјечији базен, пратећи садржаји са свлачионицама и 
угоститељским садржајима, зелене парковске повр-
шине, саобраћајне површине за стационарни садржај 
који представљају засебну техничку и функционалну 
цјелину.

(3) СРЦ «Градски базени» дају се Јавној уста-
нови «Туристичка организација општине Брод» Брод 
без накнаде.

III
У послове управљања објектом СРЦ «Градски 

базени» убрајају се слиједећи послови:
- редовно одржавање комплекса Градских ба-

зена у грађевинском и функционалном   смислу, према 
намјени објекта,

- примјерена заштита објекта,
- примјерено осигурање објекта,
- одређивање и провођење унутрашњег реда у 

објекту,
- обављање повремених и годишњих прегледа 

објекта ради утврђивања стања објекта у грађевин-
ском и функционалном смислу,

- контрола кориштења објекта у складу са 
закљученим Уговором,

- доношење годишњег програма управљања 
објектом СРЦ «Градски базени»,

- други послови који се према посебним про-
писима убрајају у управљање предметним објектом.

IV
(1) Овлашћује се Начелник општине да у име 

општине Брод закључи Уговор са Јавном установом 
«Туристичка организација општине Брод» Брод о пре-
носу права коришћења, управљања и одржавања СРЦ 
«Градски базени». 

(2) Уговором ће бити детаљно регулисана пра-
ва и обавезе уговорних страна.

V
(1) Јавна установа «Туристичка организација 

општине Брод» Брод не може објекат СРЦ «Градски 
базени» који му je дат на кориштење, управљање и 
одржавање оптеретити никаквим теретима.

(2) Јавна установа «Туристичка организација 
општине Брод» Брод обавезна je платити све режијске 
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трошкове као и друге трошкове који могу настати у 
вријеме коришћења, управљања и одржавања СРЦ 
«Градски базени».

(3) Обавезује се Јавна установа «Туристичка 
организација општине Брод» Брод да једном годишње 
пo завршетку љетне сезоне Скупштини општине Брод 
подноси извјештај о коришћењу, управљању и одржа-
вању објекта СРЦ «Градски базени».

(4) Јавна установа «Туристичка организација 
општине Брод» Брод не може објекат СРЦ «Градски 
базени» дати у закуп, односно подзакуп трећем лицу.

VI
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о давању на коришћење, управљање и 
одржавање објекта СРЦ „Градски базени“ Комунал-
ном предузећу „Водовод и канализација“ а.д. Брод, 
број 01-022-70/15 од 27.05.2015. године.

VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.

Број:01/022-7/23                             Предсједник
Датум:31.01. 2023. године     Скупштине општине 
                                                                  
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

4.

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 („Службени 
гласник Републике Српске“, број 11/11), члана 2. и 20. 
тачка 3. Закона о комуналним дјелатностима („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број  124/11), чла-
на 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. Пословника о раду 
Скупштине општине Брод – пречишћен текст („Служ-
бени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина 
општине Брод на својој 23. редовној сједници одржа-
ној дана 31.01.2023. године донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на

 Цјеновник свих комуналних и осталих услуга и 
радова које пружа ЈКП „Комвод“ а.д. Брод

I

 Даје се сагласност на  Цјеновник свих кому-
налних и осталих услуга и радова које пружа „ЈКП 
„Комвод“ а.д. Брод, број: 02-168/23 од 23.01.2023. го-
дине, а који је донио привремени Надзорни одбор ЈКП 
„Комовд“ а.д. Брод.

II

Саставни дио ове Одлуке је Цјеновник свих ко-
муналних и осталих услуга и радова које пружа ЈКП 
„Комвод“ а.д. Брод, број: 02-168/23 од 23.01.2023. го-
дине,  који је донио привремени Надзорни одбор ЈКП 
„Комвод“ а.д. Брод.

III

Цијена су изражене у конвертибилним маркама 
без ПДВ-а.

IV

Цијене се примјењују ступањем на снагу ове 
Одлуке.

V

О датој сагласности обавјестиће се Министар-
ство трговине и туризма Републике Српске у року од 
7 дана, од дана давања сагласности.

VI

    Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о давању сагласности на Цјеновник свих 
комуналних услуга и радова  које пружа ЈКП „КОМ-
ВОД“ а.д. Брод број 01/022-30/22  од 29.03.2022. го-
дине („Службени гласник општине Брод“, број 3/22), 
Одлука о давању сагласности на измјену и допуну 
Цјеновника свих комуналних услуга и радова које 
пружа ЈКП „КОМВОД“ а.д. Брод број 01/022-53/22 
од 27.05.2022. године („Службени гласник општине 
Брод“, број 5/22), Одлука о давању сагласности на 
измјену и допуну Цјеновника свих комуналних услу-
га и радова које пружа ЈКП „КОМВОД“ а.д. Брод број 
01/022-53/22 од 22.11.2022. године („Службени глас-
ник општине Брод“, број 12/22).

VII

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

Број: 01/022 - 20/23                        Предсједник
Датум: 31.01.2023. године      Скупштине општине
          
                                 Александар Крушкоњић с.р.
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5.

На основу члана 6. Закона о комуналној дје-
латности („Службени гласник Општине Брод, број: 
124/11 и 100/17), члана 39. став (2) алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи ( ‘’Службени гласник Републике 
Српске’’ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 41. став 1. 
тачка 2. Статута општине Брод («Службени гласник 
Општине  Брод“ број: 7/17), и члана 111. Пословни-
ка Скупштине Општине Брод – Пречишћени текст 
(«Службени гласник општине Брод», број: 5/20), 
Скупштина Општине Брод на 23. редовној сједници 
одржаној дана 31.01. 2023. године, д о н о с и

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о утврђивању висине 
цијена комуналних услуга и радова које пружа 
ЈКП „Комвод“ а.д. Брод према општини Брод

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању висине цијена кому-
налних услуга и радова које пружа ЈКП „Комвод“ 
а.д. Брод према општини Брод („Службени гласник 
општине Брод„ број: 6/18 и 14/20),  члан 2. мјења се 
и гласи:

Цијене комуналних услуга и радова које пру-
жа ЈКП „Комвод“ а.д. Брод према општини Брод су 
слиједеће:

Р/б УСЛУГА Цијена без 
ПДВ-а

1.
Одржавање и ручно 

чишћење јавних површина 
(улица и тротоара)

0,00976 КМ/m2

2.
Одвоз контејнера 

запремине 5-7 м3 (Ул. 
Светог Саве бр. 17)

140,00/196,00 
КМ/комад

3.
Кошење зелених површина 

(без сакупљања и одвоза 
на градску депонију)

0,05 КМ/m2

4.
Сакупљање, утовар и одвоз 
отпадног лишћа са јавних 

површина
0,03 КМ/m2

5.
Одржавање украсног 
цвијећа – ружа једном 

годишње
1,00 КМ/комад

6. Одржавање украсног 
грмља и насада 2,00 КМ/комад

7.
Одржавање живе ограде 

800 m2 (четири пута 
годишње)

2,20 КМ/m2

8.
Одржавање парковског 

дрвећа + трошак корпе за 
рад људи на висинама

100,00 КМ/
комад

9. Набавка и садња сезонског 
цвијећа 1,50 КМ/комад

10. Одржавање обале ријеке 
Саве 0,05 КМ/m2

11.

Услуге наплате паркинга 
и одржавања стајалишта 

за теретна моторна возила 
која прелазе државну 

границу

10.212,175 КМ/
мјесец

12.
Насипање и равнање 
локалних путева- на 

подручју села
13,68 КМ/ m3

13. Насипање и равнање 
локалних путева – Град 9,41 КМ/ m3

14.
Уклањање привремених 

и сталних објеката 
површине до 80 м2

41,39 КМ/ m2

15.

Уклањање са јавних 
површина табли са 

натписима, огласни панои, 
ормарићи, плакати и сл.

45,00 КМ/комад

16.
Уклањање надстрешница 
и ограда површине до 100 

м2
41,39 КМ/ m2

17.

Чишћење снијега и 
уклањање леда са коловоза 

теретним моторним 
возилом опремљениим 
једностраним чеоним 

плугом, вучни лим или 
уговореним посипачем

104,27 КМ/час

18.

Чишћење снијега и 
уклањање леда са коловоза 

трактором опремљеним 
једностраним чеоним 
плугом и посипачем

104,27 КМ/ час

19.
Чишћење снијега и 

уклањање леда са коловоза 
грејдером

72,99 КМ/час

20.
Чишћење снијега и 

уклањање леда са коловоза 
утоваривачем

72,99 КМ/час

21.

Машинско или ручно 
чишћење снијега и леда са 
јавних површина испред 

установа, тротоара, тргова 
и осталих пјешачких 

површина

0,41 KM/ m2

22.

Машинско или ручно 
посипање јавних 
површина испред 

установа, тротоара, тргова 
и осталих пјешачких 

површина

0,10 KM/ m2

23. Монтажа и демонтажа 
бине

450,00 КМ/
комад
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Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику Општине Брод».

Број:01/022-13/23  Предсједник 
Датум: 31.01. 2023.године      Скупштине општине  
         
                                             Александар Крушкоњић с.р.

6.

На основу члана 39. став 2. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 95. став 
2. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15 
и 63/20),  члана 41. тачка 9. Статута оштине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и чла-
на 111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине 
Брод – пречишћен текст („Службени гласник општине 
Брод, 5/20), а у вези са Приједлогом економске цијене 
услуга број 12/22 предложене од стране Управног од-
бора Јавне установе предшколства „Бели анђео“ Брод, 
Скупштина општине Брод на 23.  редовној сједници 
одржаној дана 31.01. 2023. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о економској цијени услуге ЈУП „Бели анђео“ 

Брод за 2023. годину

I
(1) Економска цијена услуге у ЈУП „Бели 

анђео“ Брод за 2023. годину утврђује се у износу од  
511,81 KM (конвертибилних марака).

(2) Партиципација родитеља одређује се у сље-
дећим износима:

 1) цјелодневни боравак у времену од 6,30 до 
16,00 часова:

- за једно дијете 120,00 КМ,
- за двоје дјеце из исте породице 100,00 КМ 

мјесечно за свако дијете,
- за близанце 120,00 КМ за једно дијете, а за 

друго дијете боравак је бесплатан,
- за троје дјеце из исте породице 120,00 КМ за 

прво и друго дијете, а за треће дијете  боравак је бес-
платан,

- за тројке 120,00 КМ за једно дијете, за друго и 
треће дијете боравак је бесплатан,

2) полудневни боравак у времену од 6,30 до 
12,00 часова за:

- једно дијете у износу од 85,00 КМ мјесечно 
(70% од цијене),

- двоје из исте породице у износу од 60,00 КМ 
за свако дијете,

- близанци у износу 85,00 КМ за једно дијете, 
за друго дијете боравак је бесплатан,

- троје дјеце из исте породице у износу од 85,00 
КМ, за прво и друго дијете, за треће је бесплатан,

- тројке у износу од 85,00 КМ за једно дијете, за 
друго и треће боравак бесплатан.

3) Трошкови документације износе 10,00 КМ 
при упису.

4) Остали трошкови до укупне економске ције-
не из става 1. ове Одлуке падају на терет Оснивача.

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: 01/022-12/23                           Предсједник 
Датум: 31.01. 2023. године     Скупштине општине                                                                                         
                                                                                      
                                      Александар Крушкоњић с.р. 

7.

На основу члана 348. став 3. тачка д)  Закона 
о стварним правима („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 124/08, 3/09-испр., 58/09, 95/11, 
60/15, 18/16 - одлука УС, 107/19, 1/21-одлука УС и 
119/21-одлука УС), члана 39. став 2. тачка 2) и 13) и 
члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 41. тачка 2. и 13. и члана 89. Статута 
Oпштине Брод („Службени гласник Oпштине Брод“, 
број 7/17), и члана 111. и 112. Пословника Скупштине 
Oпштине Брод – пречишћени текст („Службени глас-
ник Oпштине Брод“, број 5/20), Скупштина Oпштине 
Брод на 23. редовној сједници одржаној дана 31.01. 
2023. године, доноси

24. Уклањање животињских 
лешева 85,48 КМ/комад

25. Уклањање дивљих 
депонија 102,50КМ/ m3

26. Машинско чишћење 
каналске мреже уз путеве 6,00 КМ/ m

27. Машинско чишћење улица 100,00 КМ/
радни час

28. Тарупирање путног појаса 0,03 КМ/ m2

29.
Одвоз комуналног отпада  

(контејнера) 5 m3 са 
подручја сеоских МЗ 

140,00 КМ/
комад

30.
Одржавање дијела зелене 

површине – Гранични 
прелаз

0,05 КМ/m2
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О Д Л У К У
o продаји непокретности друштву „ЕЛГРАД“ 
д.о.о. Теслић означене са  к.п. број 1930/3 К.О. 
Брусница Велика путем непосредне погодбе

I
Општина Брод продаје путем непосредне по-

годбе непокретности означене са к.п. број 1930/3 ГАЈ 
кућа и зграда површине 196 m2 и к.п. број 1930/3 ГАЈ 
двориште површине 884 m2, укупно 1080 m2, уписане 
у Посједовни лист број 279, К.О. Брусница Велика, на 
посједника Општину Брод са дијелом 1/1, којој одго-
вара земљишнокњижна парцела број 193/6, ГАЈ; Кућа 
и двор. површине 1080 m2, са укњиженим правом 
својине у ЗК улошку број 26, к.о. СП Бусница Велика 
у дијелу 1/1, ради обликовања односно комплетирања 
грађевинске парцеле, означене са к.п. број 1930/1, 
кућа зграда површине 383 m2 и двориште површине 
2529 m2, укупно  2912 m2,  уписане у Посједовни лист 
број 672, к.о. Брусница Велика, на посједника „ЕЛ-
ГРАД“ д.о.о. Теслић, која одговара земљишнокњиж-
ној парцели означеној са к.п. број 193/1, ГАЈ; Кућа и 
двор. површине 2912 m2, уписана у ЗК уложак број 
645, к.о. СП Брусница Велика, са укњиженим правом 
својине на друштво „ЕЛГРАД“ д.о.о. Теслић, у циљу 
редовне употребе постојећег пословног објекта.

II
Предметне непокретности површине 1080 m2, 

из тачке I ове одлуке, налазе се у Великој Брусници, 
уз магистрални пут М II 500 Брод - Брусница (граница 
– РС / ФБиХ).   

Тржишна вриједност означена са к.п. број 
1930/3 површине 1080 m2, износи 21.945,60 КМ (20,32 
КМ/m2). Тржишна вриједност објекта означен са к.п. 
број 1930/3 у површини 196 m2 износи 18.188,00 КМ. 
Укупна вриједност предметне непокрертности износи 
40.134,40 КМ.  

Сходно томе, Општина Брод ће путем непо-
средне погодбе продати, друштву „ЕЛГРАД“ д.о.о. 
Теслић предметне непокретности, означене са к.п. 
број 1930/3, за 40.134,40 КМ.

Наведене тржишне вриједности, процјенио је 
вјештак грађевинско-архитектонске струке, Горан Ва-
сиљевић из Модриче, дана 23.01.2023. године.

III
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 правобраниоца у Добоју, 
које даје мишљење, у року од 15 дана, од дана до-
стављања истог нацрта.

Након пријема позитивног мишљења (саглас-
ности), о нацрту уговора из претходног става, ов-
лашћује се начелник општине да у име Општине Брод 
са друштвом „ЕЛГРАД“ д.о.о. Теслић закључи уговор 
о продаји предметног земљишта површине 1080 m2 
из тачке I ове одлуке.

Купопродајну цијену, купац је обавезан уплати-
ти, до потписивања уговора.

Све трошкове везане за пренос права на пред-
метном земљишту (нотарска обрада уговора, таксе и 
накнаде, те уписи у јавне евиденције о непокретно-
стима, односно у земљишнокњижном операту), сноси 
купац.

IV         

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

                                                       
Број: 01/022-10/23                             Предсједник
Датум: 31.01. 2023. године     Скупшштине општине

                                              Александар Крушкоњић с.р.

8.

На основу члана 348. став 3. тачка д) Закона 
о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 
– Одлука Уставног суда 107/19, Одлука Уставног суда 
1/21 и Одлука Уставног суда 119/21), члана 39. став 
2. тачка 2) и 13) и члана 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 41. тачка 2. и 13. и 
члана 89. Статута општине Брод („Службени гласник 
Општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 112. По-
словника Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), 
Скупштина општине Брод на 23. редовној сјединици 
одржаној дана 31. јануара 2023. године, доноси

ОДЛУКУ 
о продаји непокретности означена као к.п. број 

829/5, К.О. Брод путем непосредне погодбе

I

Општина Брод доноси Одлуку о продаји не-
покретности путем непосредне погодбе означене као 
к.п. број 829/5, БРОД, Двориште, површине 801m2, 
уписана у Лист непокретности број 2303, к.о. Брод, на 
корисника Општину Брод, са дијелом 1/1, којој одгова-
ра земљишнокњижној парцели број 120/21, РИТ, Ора-
ница, површине 801m2 из земљишнокњижног улошка 
бр. 1022 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине 
на Општину Брод са дијелом 1/1, ради обликовања од-
носно комплетирања грађевинске парцеле, означене 
као к.п. број 829/2, Двориште површине 801m2 уписа-
не у Лист непокретности број 2303, помоћни објекат у 
привреди површине 9m2; помоћни објекат у привреди 
површине 44m2; помоћни објекат у привреди повр-
шине 164m2; помоћни објекат у привреди површине 
167m2; земљиште уз објекат 3618m2, укупно 4 002m2, 
уписане у Посједовни лист број 3802 к.о. Брод, на по-
сједника „Васелић“, друштво за трговину, транспорт 
и услуге, д.о.о. Растуша-Теслић, у циљу изградње по-
словно-производног објекта.
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Предметно земљиште се налази у IV зони град-
ског грађевинског земљишта.

II

Предметна непокретност површине 801m2 из 
тачке I ове одлуке налази се у Улици Михајла Пупина, 
општина Брод.

Општина Брод ће непокретност продати по тр-
жишној вриједности у износу од 12,58 KM/m2 однос-
но 10.076,58  КМ у укупној површини од 801m2.

Наведену тржишну вриједност процијенио је 
Горан Васиљевић, вјештак грађевинско-архитектонске 
струке из Модриче, дана 23.01.2023. године.

III

Прије закључења уговора о продаји којим се 
прецизније уређују међусобна права и обавезе уговор-
них страна, нацрт уговора се доставља Правобрани-
лаштву Републике Српске – сједиште замјеника пра-
вобраниоца у Добоју, које даје мишљење у року од 15 
дана од дана достављања нацрта.

Након пријема позитивног мишљења (сагласно-
сти) о нацрту уговора из претходног става, овлашћује 
се Начелник општине да у име Општине Брод са „Ва-
селић“ друштво за трговину, транспорт и услуге д.о.о. 
Растуша – Теслић, закључи уговор о продаји предмет-
ног земљишта површине 801m2 из тачке I ове одлуке.

Купац је обавезан уплатити купопродајну ције-
ну до потписивања уговора.

IV

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

Број:01/022-9/23                            Предсједник 
Датум: 31.01. 2023. године    Скупштине Општине

                                              Александар Крушкоњић с.р.

9.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) и 13) и члана 
82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19 – одлу-
ка УС), члана 41. тачка 2. и 13. и члана 89. Статута 
Oпштине Брод („Службени гласник Oпштине Брод“, 
број 7/17), и члана 111. и 112. Пословника Скупштине 
Oпштине Брод – пречишћени текст („Службени глас-
ник Oпштине Брод“, број 5/20), Скупштина Oпштине 
Брод на 23. редовној сједници одржаној дана 31.01.  
2023. године, доноси

О Д Л У К У 
о продаји непокретности означене са к.п. број 

2991/14, К.О. Брод

I
 Општина Брод продаје неизграђено градско 

грађевинско земљиште, означено са к.п. број 2991/14, 
Бродско Поље, Пашњак 1. класе, површине 606 m2, 
уписана у Лист непокретности број 2303, к.о. Брод, 
на корисника Општину Брод са дијелом 1/1, која од-
говара земљишнокњижној парцели означеној са к.п. 
број 254/5003, РАКИТА; Ораница, површине 606 m2, 
уписана у ЗК уложак брoj 3324, к.о. СП Брод, са укњи-
женим правом својине на Општину Брод у дијелу 1/1.                               

Предметно земљиште се налази у IV зони 
градског грађевинског земљишта, на локацији, Улица 
Сoлунских добровољаца, у Броду.

II
Продаја предметног земљишта, из тачке I ове 

одлуке, извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту – лицитација). 

Ако не успије прва лицитација, лицитација ће 
се поновити. Ако не успије ни поновљена лицитација, 
сматра се да је јавно надметање безуспјешно.

Процјену тржишне вриједности, односно по-
четне вриједности предметнe непокретности, из тачке 
I ове одлуке, утврдио је вјештак грађевинско-архи-
тектонске струке, Горан Васиљевић из Модриче, дана 
23.01.2023. године, у износу од 12,92 КМ/m2, односно 
7.829,52 КМ, за укупну површину од 606 m2.

III
За учешће у поступку лицитације, учесници 

су дужни уплатити кауцију која износи 10 % од по-
четне продајне, односно тржишне цијене предметног 
земљишта, с тим што тај износ не може бити нижи од 
1.000,00 КМ. Сходно наведеном, кауција за предметно 
земљиште, из тачке I ове одлуке, износи 1.000,00 КМ.

IV
Јавни оглас за продају предметног земљишта, 

из тачке I ове одлуке, објављује се у средствима јав-
ног информисања, и то на:  Огласној табли Општине 
Брод, Службеној интернет страници Општине Брод и 
Службеној страници Радио Брода, најкасније 15 дана, 
прије дана одређеног за дан провођења лицитације.

V
Лицитацију ће провести Комисија за спро-

вођење јавног надметања – лицитације у поступку 
продаје непокретности у својини Oпштине 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 и 
63/19-одлука УС).

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 
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правобраниоца 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 земљишта из тачке I 
ове одлуке.

 Излицитирану купопродајну цијену, купац је 
обавезан уплатити, до потписивања уговора. 

 Вријеме и начин предаје предметне непо-
кретности у посјед купца, уредиће се уговором. Све 
трошкове везане за пренос права на предметном 
земљишту (нотарска обрада уговора и таксе везане за 
упис у катастарски и земљишнокњижни операт) сно-
си купац.

VII
 Ако учесник лицитације одустане од закљу-

чења уговора, губи право на повраћај положене кау-
ције.

 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: 01/022-8/23                            Предсједник
Датум: 31.01. 2023. године   Скупшштине општине
                                          
                                              Александар Крушкоњић с.р.

                                                           
10.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) и 13) и члана 
82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19 – одлу-
ка УС), члана 41. тачка 2. и 13. и члана 89. Статута 
Oпштине Брод („Службени гласник Oпштине Брод“, 
број 7/17), и члана 111. и 112. Пословника Скупштине 
Oпштине Брод – пречишћени текст („Службени глас-
ник Oпштине Брод“, број 5/20), Скупштина Oпштине 
Брод на 23. редовној сједници одржаној дана 31.01. 
2023. године, доноси

О Д Л У К У 
о продаји непокретности означене са к.п. број 

2988/36, К.О. Брод

I
Општина Брод продаје неизграђено градско 

грађевинско земљиште, означено са к.п. број 2988/36, 

Бродско Поље, Пашњак 1. класе, површине 536 m2, 
уписана у Лист непокретности број 2303, к.о. Брод, на 
корисника Општину Брод са дијелом 1/1, која одгова-
ра земљишнокњижној парцели означеној са к.п. број 
251/6, РАКИТА; Ораница, површине 536 m2, уписана 
у ЗК уложак брoj 1299, к.о. СП Брод, са укњиженим 
правом својине на Општину Брод у дијелу 1/1.                               

Предметно земљиште се налази у IV зони град-
ског грађевинског земљишта, на локацији, Улица Сер-
геја Јесењина, у Броду.

II
Продаја предметног земљишта, из тачке I ове 

одлуке, извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту – лицитација). 

Ако не успије прва лицитација, лицитација ће 
се поновити. Ако не успије ни поновљена лицитација, 
сматра се да је јавно надметање безуспјешно.

Процјену тржишне вриједности, односно по-
четне вриједности предметнe непокретности, из тачке 
I ове одлуке, утврдио је вјештак грађевинско-архи-
тектонске струке, Горан Васиљевић из Модриче, дана 
23.01.2023. године, у износу од 10,21 КМ/m2, односно 
5.472,56 КМ, за укупну површину од 536 m2.

III
За учешће у поступку лицитације, учесници 

су дужни уплатити кауцију која износи 10 % од по-
четне продајне, односно тржишне цијене предметног 
земљишта, с тим што тај износ не може бити нижи од 
1.000,00 КМ. Сходно наведеном, кауција за предметно 
земљиште, из тачке I ове одлуке, износи 1.000,00 КМ.

IV
Јавни оглас за продају предметног земљишта, 

из тачке I ове одлуке, објављује се у средствима јав-
ног информисања, и то на:  Огласној табли Општине 
Брод, Службеној интернет страници Општине Брод и 
Службеној страници Радио Брода, најкасније 15 дана, 
прије дана одређеног за дан провођења лицитације.

V

Лицитацију ће провести Комисија за спро-
вођење јавног надметања – лицитације у поступку 
продаје непокретности у својини Oпштине 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 и 
63/19-одлука УС).

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 
правобраниоца 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-
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не закључује уговор о продаји земљишта из тачке I 
ове одлуке.

 Излицитирану купопродајну цијену, купац је 
обавезан уплатити, до потписивања уговора. 

 Вријеме и начин предаје предметне непо-
кретности у посјед купца, уредиће се уговором. Све 
трошкове везане за пренос права на предметном 
земљишту (нотарска обрада уговора и таксе везане за 
упис у катастарски и земљишнокњижни операт) сно-
си купац.

VII
 Ако учесник лицитације одустане од закљу-

чења уговора, губи право на повраћај положене кау-
ције.

 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: 01/022-15/23                            Предсједник
Датум: 31.01. 2023. године    Скупшштине општине
                                        
                                                 Александар Крушкоњић с.р.

11.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) и 13) и члана 
82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19 – одлу-
ка УС), члана 41. тачка 2. и 13. и члана 89. Статута 
Oпштине Брод („Службени гласник Oпштине Брод“, 
број 7/17), и члана 111. и 112. Пословника Скупштине 
Oпштине Брод – пречишћени текст („Службени глас-
ник Oпштине Брод“, број 5/20), Скупштина Oпштине 
Брод на 23. редовној сједници одржаној дана 31.01.  
2023. године, доноси

О Д Л У К У 
о продаји непокретности означене са к.п. број 

3238/1, К.О. Брод

I
          Општина Брод продаје неизграђено градско 

грађевинско земљиште, означено са к.п. број 3238/1, 
Велика Њива, Њива 3. класе, површине 457 m2, упи-
сана у Лист непокретности број 2303, к.о. Брод, на 
корисника Општину Брод са дијелом 1/1, која одгова-
ра земљишнокњижној парцели означеној са к.п. број 
325/4, ГРЕДА; Ораница, површине 457 m2, уписана 

у ЗК уложак брoj 1620, к.о. СП Брод, са укњиженим 
правом својине на Општину Брод у дијелу 1/1.                               

Предметно земљиште се налази у V зони град-
ског грађевинског земљишта, на локацији, Улица 
Српских бораца, у Броду.

II
Продаја предметног земљишта, из тачке I ове 

одлуке, извршиће се усменим јавним надметањем – 
лицитацијом (у даљем тексту – лицитација). 

Ако не успије прва лицитација, лицитација ће 
се поновити. Ако не успије ни поновљена лицитација, 
сматра се да је јавно надметање безуспјешно.

Процјену тржишне вриједности, односно по-
четне вриједности предметнe непокретности, из тачке 
I ове одлуке, утврдио је вјештак грађевинско-архи-
тектонске струке, Горан Васиљевић из Модриче, дана 
23.01.2023. године, у износу од 7,92 КМ/m2, односно 
3.619,44 КМ, за укупну површину од 457 m2.

III
За учешће у поступку лицитације, учесници 

су дужни уплатити кауцију која износи 10 % од по-
четне продајне, односно тржишне цијене предметног 
земљишта, с тим што тај износ не може бити нижи од 
1.000,00 КМ. Сходно наведеном, кауција за предметно 
земљиште, из тачке I ове одлуке, износи 1.000,00 КМ.

IV
Јавни оглас за продају предметног земљишта, 

из тачке I ове одлуке, објављује се у средствима јав-
ног информисања, и то на:  Огласној табли Општине 
Брод, Службеној интернет страници Општине Брод и 
Службеној страници Радио Брода, најкасније 15 дана, 
прије дана одређеног за дан провођења лицитације.

V
Лицитацију ће провести Комисија за спро-

вођење јавног надметања – лицитације у поступку 
продаје непокретности у својини Oпштине 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 и 
63/19-одлука УС).

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 
правобраниоца 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 земљишта из тачке I 
ове одлуке.

 Излицитирану купопродајну цијену, купац је 
обавезан уплатити, до потписивања уговора. 

 Вријеме и начин предаје предметне непо-
кретности у посјед купца, уредиће се уговором. Све 
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трошкове везане за пренос права на предметном 
земљишту (нотарска обрада уговора и таксе везане за 
упис у катастарски и земљишнокњижни операт) сно-
си купац.

VII
 Ако учесник лицитације одустане од закљу-

чења уговора, губи право на повраћај положене кау-
ције.

 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: 01/022-16/23                           Предсједник
Датум: 31.01. 2023. године    Скупшштине општине
                                      
                                               Александар Крушкоњић с.р.

12.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) и 13) и чла-
на 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 
и 61/21), члана 41. тачка 2. и 13. и члана 89. Статута 
Oпштине Брод („Службени гласник Oпштине Брод“, 
број 7/17), и члана 111. и 112. Пословника Скупштине 
Oпштине Брод – пречишћени текст („Службени глас-
ник Oпштине Брод“, број 5/20), Скупштина Oпштине 
Брод на 23. редовној сједници одржаној дана 31.01. 
2023. године, доноси

О Д Л У К У 
о  куповини земљишта означеног са к.п. број 

4730/1, 4730/2, 4731/2, 4731/3, 4731/4 и  4731/7, К.О. 
Брод

I
   (1)    Општина Брод  купује (у даљем тексту: 

купац), a Горан Себастијановић продаје (у даљем тек-
сту: продавац),  земљиште означено са:

 1) к.п. број 4730/1, Рушевик, Ливада 1. кла-
се, површине 762 м2, уписана у Лист непокретности 
број 2784, к.о. Брод, на корисника Горана Себастија-
новића, у дијелу 1/1, која одговара земљишнокњиж-
ној парцели означеној са к.п. број 564/4, РУШЕВИК; 
Њива површине 762 м2, уписана у ЗК уложак број 
3230, к.о. СП Брод, са укњиженим правом својине на 
Горана Себастијановића у дијелу 1/1   

 
2) к.п. број 4730/2, Рушевик, Ливада 1. класе, 

површине 186 м2, уписана у Лист непокретности број 
2784, к.о. Брод, на корисника Горана Себастијано-

вића, у дијелу 1/1, која одговара земљишнокњижној 
парцели означеној са к.п. број 564/5004, РУШЕВИК; 
Њива површине 186 м2, уписана у ЗК уложак број 
3230, к.о. СП Брод, са укњиженим правом својине на 
Горана Себастијановића у дијелу 1/1   

3) к.п. број 4731/2, Рушевик, Ливада 2. класе, 
површине 348 м2, уписана у Лист непокретности број 
2784, к.о. Брод, на корисника Горана Себастијано-
вића, у дијелу 1/1, која одговара земљишнокњижној 
парцели означеној са к.п. број 564/5006, РУШЕВИК; 
Шума површине 348 м2, уписана у ЗК уложак број 
3230, к.о. СП Брод, са укњиженим правом својине на 
Горана Себастијановића у дијелу 1/1   

4) к.п. број 4731/3, Бродско Поље,  Остали по-
моћни објекти, површине 36 м2, уписана у Лист непо-
кретности број 2303, к.о. Брод, на корисника Општину 
Брод, у дијелу 1/1, која одговара земљишнокњижној 
парцели означеној са к.п. број 564/5007, РУШЕВИК; 
Посл.згр, у ванприв. површине 36 м2, уписана у ЗК 
уложак број 3230, к.о. СП Брод, са укњиженим правом 
својине на Горана Себастијановића у дијелу 1/1   

5) к.п. број 4731/4, Бродско Поље,  Остали по-
моћни објекти, површине 38 м2, уписана у Лист непо-
кретности број 2303, к.о. Брод, на корисника Општину 
Брод, у дијелу 1/1, која одговара земљишнокњижној 
парцели означеној са к.п. број 564/5008, РУШЕВИК; 
Шума површине 38 м2, уписана у ЗК уложак број 
3230, к.о. СП Брод, са укњиженим правом својине на 
Горана Себастијановића у дијелу 1/1

6) к.п. број 4731/7, Рушевик, Шума 1. класе, 
површине 432 м2, уписана у Лист непокретности број 
2784, к.о. Брод, на корисника Горана Себастијано-
вића, у дијелу 1/1, која одговара земљишнокњижној 
парцели означеној са к.п. број 564/5009, РУШЕВИК; 
Шума површине 432 м2, уписана у ЗК уложак број 
3230, к.о. СП Брод, са укњиженим правом својине на 
Горана Себастијановића у дијелу 1/1.  

Укупна површина предметних непокретности 
је 1802 м2. 

                                         
(2) Предметно земљиште се налази у 6. зони 

градског грађевинског земљишта,  на локацији, Улица 
Српских јунака, у Броду.

(3)  Купац купује предметне непокретности, 
ради рјешавања имовинско-правних односа и уређења 
спомен подручја учесника Одбрамбено-Отаџбинског 
рата Републике Српске, на локацији, Улица Српских 
јунака, у Броду.

 
II

Процјену тржишне вриједности предметних 
непокретности, из тачке I ове одлуке, утврдио је вјеш-
так грађевинско-архитектонске струке, Горан Васиље-
вић из Модриче, дана 23.01.2023. године, у износу од 
4,43 КМ/m2, односно за све парцеле горе описане у 
површини  1802 м2,  у укупном износу  7.982,86 КМ..
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III
Продавац продаје а купац купује предметне не-

покретности, из тачке I ове одлуке, по наведеној тр-
жишној цијени у укупном износу од 7.982,86 КМ. 

IV
Купац се обавезује да, до  дана закључења но-

тарски обрађеног уговора, продавцу исплати пуну 
цијену, у износу 7.982,86 КМ. 

V
(1) Прије закључења уговора, којим се прециз-

није уређују међусобна права и обавезе уговорних 
страна, нацрт уговора се доставља Правобранилаштву 
Републике Српске – Сједиште замјеника правобрани-
оца у Добоју, које даје мишљење, у року од 15 дана, од 
дана достављања истог нацрта.

(2) Након пријема позитивног мишљења, ов-
лашћује се Начелник општине односно купац да са 
продавцем закључи нотарски обрађен уговор о купо-
продаји предметног земљишта, из тачке I ове одлуке. 

(3) Вријеме и начин предаје предметних непо-
кретности у посјед купца, уредиће се уговором. 

(4) Све трошкове везане за пренос права на 
предметном земљишту (нотарска обрада уговора, так-
се и накнаде, везане за упис у катастарски и земљиш-
нокњижни операт) сноси купац.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

 

                                                                                                       
Број: 01/022- 17/23                          Предсједник
Датум: 31.01.2023. године       Скупшштине општине
                                    
                                             Александар Крушкоњић с.р.

13.

На основу члана 111.  Пословника о раду 
Скупштине општине Брод – пречишћени текст 
(„Службени гласник општине Брод“, број 5/20), и чла-
на 3. алинеја 6. Одлуке о јавним расправама општине 
Српски Брод („Службени гласник општине Српски 
Брод“, број: 3/04) Скупштина општине Брод на 23. 
редовној сједници, одржаној дана 31.01.2023. године, 
доноси 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о усвајању Нацрта Одлуке о утврђивању накнаде 

за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта

1. Усваја се Нацрт Одлуке о утврђивању нак-
наде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта.

2. Скупштина општине Брод, сагласно одредби 
члана 132. Статута општине Брод, члана 117., 125. и 

126. Пословника Скупштине општине Брод и члана 
3. алинеја 6. Одлуке о јавним расправама, одлучује да 
Нацрт Одлуке из тачке 1. овог Закључка упути на јав-
ну расправу, јер се истим уређују питања која су од 
посебног значаја за грађане општине Брод.

3. Јавна расправа ће трајати 20 дана од дана 
усвајања овог Закључка.

4. За организовање и спровођење јавне рас-
праве задужује се Начелник одјељења за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију 
општине Брод.

5. Начелник одјељења, дужан је да :
- води бригу да се Нацрт Одлуке учини доступ-

ним 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“,

- осигура прикупљање и сређивање примједби, 
мишљења и приједлога изнесених у току јавне рас-
праве,

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

- припреми извјештај о резултатима јавне рас-
праве.

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

Број:01/022-4/23                             Предсједник 
Датум: 31.01. 2023. године     Скупштине општине 

                                                     Александар Крушкоњић с.р.

14.

На основу члана 41. Статута општине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“ број 7/17), 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 23. редовној сједници, одржаној дана 31.01.2023. 
године  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Нацрта Интегралног програма 

капиталних инвестиција општине Брод за период 
2023. – 2025. година

1.  Усваја се Нацрт Интегралног програма ка-
питалних инвестиција општине Брод за период 2023. 
– 2025. година 

2. Скупштина општине Брод, сагласно одред-
би члана 111. и 117. Пословника Скупштине општине 
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Брод и члана 3. алинеја 2. Одлуке о јавним распра-
вама, одлучује да Нацрт Интегралног програма капи-
талних инвестиција општине Брод за период 2023. – 
2025. година из тачке 1. овог Закључка упути на јавну 
расправу, јер се истим уређују питања која су од по-
себног значаја за грађане наше општине. 

3.  За организовање и спровођење јавне распра-
ве задужује се Одсјек за локални развој. 4.  Одсјек се 
задужује да:

- води бригу да се Нацрт Програма учини до-
ступан 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 до 30 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 -21/23                            Предсједник
Датум: 31.01.2023. године        Скупштине општине  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                   Aлександар Крушкоњић с.р.

15.

На основу члана 155. и 156. Закона о службе-
ницима и намјештеницима у органима јединице ло-
калне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 41. Статута општине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“, број 7/17) члана 
111. и 112. Пословника о раду Скупштине општине 
Брод-пречишћени текст („Службени гласник општи-
не Брод“, број 5/20) и члана IV Одлуке о оснивању 
Одбора за жалбе („Службени гласник општине Брод“, 
број 1/14),  Скупштина општине Брод на 23. редовној 
сједници одржаној дана 31.01.2023. године, доноси

О Д Л У К У
о утврђивању критеријума и расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање члана Одбора за 

жалбе општине Брод

I

 Овом Одлуком ближе су утврђују крите-
ријуми за избор и именовање члана Одбора за жалбе 
општине Брод (у даљем тексту: Одбор).

 Под критеријумима се подразумијевају 
општи и посебни услови утврђени Законом о служ-
беницима и намјештеницима у органима јединице ло-
калне самоуправе и Одлуком о оснивању Одбора за 
жалбе.

II

 Скупштина општине Брод, у складу са ут-
врђеним критеријумима, расписаће Јавни конкурс за 
избор и именовање члана Одбора за жалбе општине 
Брод (у даљем тексту: Јавни конкурс).

III

 Кандидати за члана Одбора морају испуњава-
ти опште и посебне услове.

 Општи услови:
1. да је држављанин Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безус-

ловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за 
кривично дјело које га чини неподобним за обављање 
послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резул-
тат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у 
у БиХ, три године прије објављивања Јавног конкур-
са,

6. да није у сукобу интереса, односно да не 
обавља дужност која је неспојива са дужношћу члана 
Одбора,

7. да се на њих не односи члан IX став 1. Устава 
БиХ.

Посебни услови:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са 

звањем дипломирани правник или први циклус сту-
дија са звањем дипломирани правник и остварених 
најмање 240 ЕСТS бодова или еквивалент,

2. да има најмање пет година радног искуства у 
траженом степену образовања,

3. да има положен стручни испит за рад у упра-
ви или положен правосудни испит и

4. да има доказане резултате рада на ранијим 
пословима и посједовање организационих способно-
сти.

Увјерење о општој здравственој способности 
доставиће кандидат који буде именован за члана Од-
бора.

IV

 Члан Одбора именујe се на период од четири 
године.

 Актом о именовању, члан Одбора не стичe 
статус службеника и намјештеника у општинској 
управи.

 За члана Одбора не може бити именовано 
лице запослено у општинској управи.

 Члан Одбора остварујe накнаду у складу са 
Одлуком о утврђивању висине новчане накнаде за 
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рад предсједника и чланова Одбора за жалбе општине 
Брод.

V

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 и 52/14), 
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и Зако-
ном о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16).

VI

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „Глас 
Српске“.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
посљедњег објављивања Јавног конкурса.

VII

За спровођење Јавног конкурса, Скупштина 
општине именује комисију од пет чланова, од којих су 
три члана са листе стручњака  коју утврђује Скупшти-
на, а два члана су службеници који имају одговарајуће 
професионално искуство.

 Административнио-техничке послове за по-
требе комисије, обављаће Одјељење за општу управу.

VIII

Поступак за избор члана Одбора подразумјева 
контролу испуњености општих и посебних услова и 
улазни интервју, а спроводи се у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријављивање кандидата.

IX

Кандидати ће уз пријаву на Јавни конкурс до-
стављати документе који ће бити одређени Јавним 
конкурсом.

                                                            
X

Ова одлука ће се примјењивати док се не извр-
ши избор и именовање члана Одбора.

                                                                       
XI

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

Број:01/022-11/23         Предсједник 
Датум:31.01. 2023. године       Скупштине општине

                                               Александар Крушкоњић с.р.

16.

На основу члана 155. став 3. Закона о служ-
беницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 41. и 89. Статута општине 
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) 
и члана 111. и 114. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод-пречишћени текст („Службени гласник 
општине Брод“, број 5/20)  и члана IV Одлуке о осни-
вању одбора за жалбе („Службени гласник општине 
Брод“, број 1/14), Скупштина општине Брод на 23. 
редовној сједници одржаној дана 31.01.2023. године 
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење поступка по
Јавном конкурсу за избор члана Одбора за жалбе 

општине Брод

1. У Комисију за спровођење поступка по Јав-
ном конкурсу за избор члана Одбора за жалбе општи-
не Брод (у даљем тексту: Комисија) именује се: 

1. Војислав Милосављевић, предсједник,
2. Недељко Рушкић, члан,
3. Градимир Вукман, члан,
4. Нада Гостић, члан,
5. Ненад Џабић, члан.

2. Задатак Комисије је да размотри пристигле 
пријаве на Јавни конкурс за избор члана Одбора за 
жалбе општине Брод, утврди испуњеност крите-
ријума, односно општих и посебних услова, сачини 
ранг-листу са ужим избором кандидата који испуња-
вају критеријуме за избор и именовање, обави улазни 
интервју са кандидатима, предложи ранг-листу канди-
дата за избор члана Одбора за жалбе општине Брод и 
извјештај о спроведеном поступку достави предсјед-
нику Скупштине општине Брод на даље поступање.

3. Рок за извршавање задатака из претходне 
тачке је 30 дана од дана истека рока за пријављивање 
кандидата.

4. Административно-техничке послове за по-
требе Комисије, обављаће Одјељење за општу управу.

5. Комисија престаје са радом даном имено-
вања члана Одбора за жалбе општине Брод.

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

 

Број: 01/111-1/23                           Предсједник
Датум: 31.01. 2023. године   Скупштине општине

                                            Александар Крушкоњић с.р
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17.

На основу члана 39. Закона о локакној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 59. Закона о пољо-
привредном земљишту („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19 и 
119/21), члана 41. Статута oпштине Брод („Службени 
гласник oпштине Брод“, број: 7/17) и члана 111. и 112. 
Пословника о раду Скупштине oпштине Брод – пре-
чишћени текст („Службени гласник Општине Брод“, 
број: 5/20), Скупштина општине Брод на 23. редовној 
сједници одржаној дана 31.01. 2023. године донијела 
je:

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге  Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине 

Брод, Челар Роса из Брода

I

  Ставља се ван снаге Одлука о избору најпо-
вољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривред-
ног земљишта у својини општине Брод, Челар Росa 
из Брода („Службени гласник oпштине Брод“, број: 
9/16).

II

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

Број: 01/022-18/23  Предсједник
Датум: 31. 01. 2023. године    Скупштине општине

                    Александар Крушкоњић с.р.

18.

На основу члана 28. Закона о локакној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19 
и 119/21) и члана 41. Статута општине Брод („Служ-
бени гласник општине Брод“, број 7/17), члана 111. 
и 112. Пословника о раду Скупштине општине Брод 
– пречишћени текст („Службени гласник општине 
Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод на 23. 
редовној сједници одржаној дана 31. 01. 2023. године 
донијела je:

ОДЛУКУ
o давању сагласности  за закључивање 
споразума о раскиду уговора о закупу 

пољопривредног земљишта у својини општине 
Брод са закупопримцем Росом Челар из Брода

I

Даје се сагласност Начелнику општине да са 
закупопримцем Росом Челар из Брода закључи Спо-
разум о раскиду уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у својини општине Брод, број 02-330-4-
49/16 од 22.12. 2017. године. 

II

  За потписивање Споразума из члана 1. ове 
Одлуке овлашћује се Начелник општине.

III

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

Број: 01/022-19/23  Предсједник
Датум: 31. 01. 2023. године   Скупштине општине

                               Александар Крушкоњић с.р.

19.

На основу члана 59. став 3. Закона о пољо-
привредном земљишту („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19 
и 119/21), члана 21. став 2. Правилника о поступку 
давања у закуп пољопривредног земљишта у своји-
ни Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 39. 
став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 
и 61/21), члана 41. став 1. тачка 2. Статута Општи-
не Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 
7/17), члана 111. и 112. Пословника о раду Скупшти-
не општине Брод – пречишћен текст Пословника о 
раду Скупштине општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број: 5/20) и претходно прибављене 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, број: 12.03.5-330-2562/22 од дана 
05.01.2023. године, Скупштина општине Брод на 23. 
редовној сједници, одржаној дана 31.01.2023. године 
донoси:

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске Перо Зечевић из Брода
 

I

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача и 
додјели у закуп пољопривредног земљишта у своји-
ни Републике Српске, Перо Зечевић из Брода, број 
:01-330-49/14 од дана 30.09.2014. године („Службени 
гласник општине Брод“, број: 11/14), тачка II Одлуке 
мијења се и гласи:
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У складу са тачком I ове одлуке, Перо зе-
чевић, Ул. Бродског батаљона бр. 70, Брод, ЈМБГ: 
2003941123321 (у даљем тексту: закупац) додјељује 
се у закуп пољопривредно земљиште у својини Репу-
блике Српске, означено као:

- кп. Бр: 2236/1, њива 3 класе, површине 65855 
м2, кп.бр. 2236/1, пашњак 4 класе, површине 970 м2 
уписане у л. н. бр: 2708, к.о. Брод, укупне површине 
66825 м2.

Пољопривредно земљиште додјељује се у за-
куп ради обављања ратарске производње на период 
од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана закључи-
вања основног уговора о закупу.

II

Тачка III исте одлуке мијења се и гласи:

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно 
плаћање годишње закупнине у износу од 667,28 КМ. 

Закупац је дужан да годишњу закупнину за 
прву годину закупа уплати прије закључивања угово-
ра о закупу, а за остале године трајања закупa исту 
уплаћује 30 дана унапријед за наредну годину.

III

 На основу ове Одлуке, Начелник општине 
Брод и закупац ће закључити Анекс 1. уговора о за-
купу пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске.

IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Брод”.

Број: 01/022-3/23                             Предсједник 
Датум: 31.01.2023. године      Скупштине општине

                                                     Александар Крушкоњић с.р.

20.

На основу члана 28. Закона о локакној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. став 3. Закона о пољо-
привредном земљишту („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19, 
119/21 и 106/22) и претходно прибављену сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде број: 12.03.5-330-2562/22 од 05. 01. 2023. го-
дине и члана 41. Статута Општине Брод („Службени 
гласник Општине Брод“, број 7/17), члана 111. и 112. 
Пословника о раду Скупштине Општине Брод – пре-
чишћени текст („Службени гласник Општине Брод“, 
број 5/20), Скупштина општине Брод на 23. редовној 

сједници одржаној дана 31. 01. 2023. године донијела 
je:

ОДЛУКУ
o давању сагласности за закључење 

Анекс 1. Уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске 

на подручју општине Брод са закупопримцем  
Пером Зечевићем из Брода

I

Даје се сагласност Начелнику општине да са 
закупопримцем Пером Зечевићем закључи Анекс 1. 
Уговора о закупу пољопривредног земљишта у своји-
ни Републике Српске на подручју општине Брод. 

II

  За потписивање Споразума из члана 1. ове 
Одлуке овлашћује се Начелник општине.

III

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

Број: 01/022-2/23                            Предсједник
Дана: 31.01.2023. године     Скупштине општине Брод
                                                       
                                                Александар Крушкоњић с.р.

21.

На основу  члана 16. став (1) Закона о систе-
му јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 
(2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 41. став (1) тачка 21. Статута општине 
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17), 
члана 111. и 114. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод – пречишћени текст („Службени глас-
ник општине Брод“, број 5/20) Скупштина општи-
не Брод на 23. редовној сједници, одржаној дана 
31.01.2023. године доноси:

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

 ЈЗУ „Дом здравља“ Брод 

1. Невен Ненадић, дипломирани економиста из 
Брода, разрјешава се вршиоца дужности члана Управ-
ног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод, због истека ман-
дата.

2.Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Брод“.
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О б р а з л о ж е њ е

На 19. редовној сједници Скупштине општине 
Брод, одржаној дана 26.09.2022. Невен Ненадић, ди-
пломирани економиста из Брода, именован је за вр-
шиоца дужности  члана Управног одбора ЈЗУ „Дом 
здравља“ Брод, рјешењем број 01-111-32/22, на ман-
дат до провођења поступка јавне конкуренције,а нај-
дуже до два мјесеца.

Обзиром да је мандатни период истекао, по-
требно је разријешити вршиоца дужности члана  
Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод.

 У складу са напријед наведеним и на основу 
постојања правног основа  Скупштина општине Брод 
доноси рјешење као у диспозитиву.

 Поука о правном средству: Ово Рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
незадовољна странка може покренути управни спор у 
року од 30 дана од дана достављања, пред Окружним 
судом у Добоју.

Број: 01/111-3/23                                 Предсједник   
Датум: 31.01. 2023.  године  Скупштине општине Брод
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                               Александар Крушкоњић с.р.

22.

На основу члана 4. став (2) Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима РС („Служ-
бени гласник РС“, број 41/03 и 104/06), 16. став (1) 
Закона о систему јавних служби („Службени глас-
ник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 41. став (1) тачка 21. 
Статута општине Брод („Службени гласник општи-
не Брод“, број 7/17), члана 111. и 114. Пословни-
ка о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 23. редовној сједници, 
одржаној дана 31.01.2023. године доноси:

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

 ЈЗУ „Дом здравља“ Брод 

1. Невен Ненадић, дипломирани економиста из 
Брода, именује се за в.д. члана Управног одбора ЈЗУ 
„Дом здравља“ Брод, на период до провођења јавне 
конкуренције, а најдуже до два мјесеца.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

О б р а з л о ж е њ е

Невен Ненадић, дипломирани економиста 
из Брода, именован је за вршиоца дужности члана 

Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод, на пери-
од до провођења јавне конкуренције, рјешењем број 
01/111-32/22 од 26.09.2022.године. О обзиром да је 
мандат вршиоцу дужности члана Управног одбора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Брод истекао,  исти  је разријешен 
дужности вршиоца дужности члана Управног одбора. 

На основу јавног расписа, а на приједлог по-
литичких субјеката Комисија за избор и именовање 
је на својој редовној сједници разматрала пристигли 
приједлог и утврдила да исти испуњава опште и по-
себне услове за именовање прописане Законом.

 У складу са напријед наведеним и на основу 
постојања правног основа  Скупштина општине Брод 
доноси рјешење као у диспозитиву.

 Поука о правном средству: Ово Рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
незадовољна странка може покренути управни спор у 
року од 30 дана од дана достављања, пред Окружним 
судом у Добоју.

Број: 01/111-4/23                             Предсједник                   
Датум: 31.01. 2023. године  Скупштине општине Брод
                                                                                               
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

23.

На основу члана 16. став (1) Закона о систе-
му јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 
(2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 41. став (1) тачка 21. Статута општине 
Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17), 
члана 111. и 114. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод – пречишћени текст („Службени глас-
ник општине Брод“, број 5/20) Скупштина општи-
не Брод на 23. редовној сједници, одржаној дана 
31.01.2023. године доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу једног в.д. члана Управног одбора
 ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ 

Брод

1. Споменка Јовановић, дипломирани еконо-
миста из Брода, разрјешава се вршиоца дужности чла-
на Управног одбора Јавне установе „Туристичка орга-
низација општине Брод“ Брод, због истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

О б р а з л о ж е њ е

 Споменка Јовановић, дипломирани еконо-
миста из Брода, именована је за вршиоца дужности 
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члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка 
организација општине Брод“ Брод рјешењем број: 
01-111-34/22 дана 26.09.2022. године на период до 
провођења јавне конкуренција, а најдуже два мјесеца. 
Обзиром да је мандатни период истекао, потребно је 
именовану разријешити дужности.

 У складу са напријед наведеним и на основу 
постојања правног основа  Скупштина општине Брод 
доноси рјешење као у диспозитиву.

 Поука о правном средству: Ово Рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
незадовољна странка може покренути управни спор у 
року од 30 дана од дана достављања, пред Окружним 
судом у Добоју.

Број: 01/111-5/23                              Предсједник                   
Датум: 31.01. 2023. године   Скупштине општине Брод
                                                                                                
                                                     Александар Крушкоњић с.р.

24.

На основу члана 16. став (1) Закона о систе-
му јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 4. став 
(2) Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима РС („Службени гласник РС, број 41/03 
и 104/06), члана 39. став (2) тачка 21) Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 41. став (1) 
тачка 21. Статута општине Брод („Службени гласник 
општине Брод“, број 7/17), члана 111. и 114. Послов-
ника о раду Скупштине општине Брод – пречишћени 
текст  („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) 
Скупштина општине Брод на 23. редовној сједници, 
одржаној дана 31.01.2023. године доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању једног в.д. члана Управног одбора
 ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ 

Брод 

1. Споменка Јовановић, дипломирани еконо-
миста из Брода, именује се за в.д. члана Управног од-
бора Јавне установе „Туристичка организација општи-
не Брод“ Брод, до провођења конкурсне процедуре, а 
најдуже до два мјесеца.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Брод“.

О б р а з л о ж е њ е

 Споменка Јовановић, дипломирани еконо-
миста из Брода,  именована је за в.д. члана Управ-
ног одбора Јавне установе „Туристичка организација 
општине Брод“ Брод рјешењем број: 01-111-34/22 
дана 26.09.2022. године на мандат до провођења по-

ступка јавне конкуренције, а најдуже до два мјесеца. 
Обзиром да је мандат истекао и да је иста разријеше-
на дужности, извршен је јавни распис за достављање 
кандидата за новог вршиоца дужности члана Управ-
ног одбора Јавне установе „Туристичка организација 
општине Брод“ Брод.

 На основу приједлога политичких субјеката, 
Комисија за избор и именовање је на одржаној сјед-
ници  утврдила да пријављени кандидат испуњава 
опште и посебне услове за дужност в.д. члана Управ-
ног одбора ЈУ „Туристичка организација општине 
Брод“ Брод.

 С обзиром на постојање правног основа, а у 
складу са напријед наведеним Скупштина општине 
Брод доноси рјешење као у диспозитиву.

 Поука о правном средству: Ово Рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али 
незадовољна странка може покренути управни спор у 
року од 30 дана од дана достављања, пред Окружним 
судом у Добоју.

Број: 01/111-6/23                             Предсједник                   
Датум: 31.01. 2023. године  Скупштине општине Брод
                                                                                               
                                                  Александар Крушкоњић с.р.

25.

На основу члана 82.став 2. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“ број  97/16, 36/19, 
61/21), члана 11. Правилника о поступку јавног кон-
курса за располагање непокретностима у својини РС 
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“ број  20/12 и 63/19), члана 40. алинеја 40. Статута 
општине Брод („Службени гласник општине Брод“, 
број 7/17), члана 114. Пословника о раду Скупштине 
општине Брод – пречишћени текст – („Службени глас-
ник општине Брод“, број 5/20) и члана 15. Правилника 
о условима и начину отуђења непокретности у своји-
ни општине Брод, испод тржишне цијене или без нак-
наде у циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за регионални, односно локални еко-
номски развој („Службени гласник општине Брод“, 
број 12/17), Скупштина општине Брод на 23. редовној 
сједници одржаној дана 31.01.2023.године, доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење јавног 
надметања-лицитације у поступку продаје 

непокретности у својини општине Брод

1. Именује се Комисија за спровођење јавног 
надметања-лицитације у поступку продаје непокрет-
ности у својини општине Брод у саставу:

1) Недељко Рушкић, предсједник
2) Саша Видић, члан
3) Урош Гајић, члан

2. Именују се и замјеници Комисије у саставу:
1) Весна Бојић, замјеник предсједника
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2) Синиша Јаћимовић, замјеник члана
3) Љубица Јовановић, замјеник члана

3. Комисија се именује на период од годину 
дана.

4.  Задатак именоване Комисије је да проведе 
поступак јавног надметања-лицитације, утврди да ли 
су испуњени услови за одржавање лицитације, извр-
ши отварање пристиглих пријава на основу Јавног 
конкурса који распише Начелник општине, изабере 
најповољнијег понуђача и одлучи о поврату кауције 
понуђачима који нису изабрани као најповољнији. Ко-
мисија води записник о проведеном поступку лицита-
ције који доставља Начелнику општине.

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

Број: 01/111-2/23    Предсједник 
Датум: 31.01. 2023. године 
                                                  Скупштине општине                                                                                                       
                                              Александар Крушкоњић с.р

26.

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   23.  редовној сједници, одржаној дана 
31.01.2023. године  доноси:

З А К Љ У Ч А К
 о прихватању Информације о водоснабдјевању и 
квалитети воде за период 01.07.-31.12.2022. године

1. Прихвата се Информације о водоснабдјевању 
и квалитети воде за период 01.07-31.12.2022. године.

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

3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине  Брод“.

Број: 01/022-5/23  Предсједник
Датум: 31.01. 2023.године     Скупштине општине
   
                                                  Александар Крушкоњић с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

1.

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 XI став 2. Одлуке о допунским правима бо-
раца, војних инвалида и породица погинулих бора-
ца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
(„Службени гласник општине Брод“, број 12/21), а на 
приједлог Борачке организације општине Брод, На-
челник општине доноси,

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије

 1. Именује се Комисија за избор корисника 
из реда борачких категорија за бањско лијечење и ре-
хабилитацију у 2023. години, (у даљем тексту: Коми-
сија), у саставу:

 1. Зоран (Сретко) Видић, предсједник,
 2. Радослав Кокић, члан,
 3. Горан Мичија, члан,
 4. Ведрана Ђокић, члан и
 5. Бригита Видић, члан.

 2. Задатак Комисије је да утврди услове за ко-
ришћење бањског лијечења и рехабилитације, одреди 
борачке категорије које ће моћи остварити наведено 
право, одреди број корисника, распише јавни конкурс 
и проведе комплетну процедуру избора корисника за 
бањско лијечење и рехабилитацију у 2023.години.

 Комисија ће се у свом раду, у потпуности, 
придржавати Одлуке о допунским правима бора-
ца, војних инвалида и породица погинулих бораца 
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
(„Службени гласник општине Брод“, број 12/21).

 3. Административно-техничке послове за по-
требе Комисије, обављаће Одјељење за општу управу.

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

Број: 02/563-1/23                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 20.01.2023.године
                            Зоран Видић с.р.

2.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16, 36/19), члана 90. Статута Општине Брод 
(„Службени гласник општине Брод“ број 07/17) и чла-
на 4. Правилника о усклађивању и регистрацији ре-
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дова вожње аутобуских линија на подручју општине 
Брод (,,Службени гласник општине Брод“, број 4/18) 
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка усклађивања и 

регистрације редова вожње аутобуских линија на 
подручју општине Брод за регистарску 2023/2024. 

годину

Члан 1.
Покреће се поступак усклађивања и реги-

страције редова вожње за линијски превоз путника 
на аутобуским линијама на градском и приградском 
подручју општине Брод, за регистарску 2023/2024. го-
дину.

Члан 2.
Поступак из члана 1. овог Рјешења проводи 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и 
Комисија за усклађивање и регистрацију редова во-
жње, свако у оквиру својих надлежности 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 („Службени гласник општине 
Брод“ бр. 2/18), Правилником о усклађивању и реги-
страцији редова вожње аутобуских линија на подручју 
општине Брод (,,Службени гласник општине Брод“, 
број 4/18) и Даљинаром са минималним временима 
вожње на општинским аутобуским линијама на под-
ручју општине Брод (,,Службени гласник општине 
Брод“, број 12/21).

Члан 3.
Јавни оглас о покретању поступка из члана 1. 

ове Одлуке  потребно је објавити у средствима јав-
ног информисања, најмање једним дневним новина-
ма, огласној табли  и службеној интернет страници 
општине Брод, те путем ЈП „Радио Брод“ Брод.  

Члан 4.
Одјељење из члана 2. ове Одлуке дужно је Из-

вјештај о проведеном поступку доставити Начелнику 
општине најкасније у року од 15 дана од дана окон-
чања поступка из члана 1. ове Одлуке.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Брод“.

Број: 02/344-4/23                              Начелник општине
Датум: 30.01.2023   
                                                             Зоран Видић с.р.

3.

На основу члана 5. Правилника о усклађивању 
и регистрацији редова вожње аутобуских линија на 
подручју општине Брод (,,Службени гласник општине 
Брод“, број 4/18), начелник Општине, доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Kомисије за усклађивање и реги-

страцију редова вожње

Члан 1.
Именује се Комисија за усклађивање и реги-

страцију редова вожње за линијски превоз путника 
на аутобуским линијама на градском и приградском 
подручју општине Брод, за регистарску 2023/2024. го-
дину, у саставу:

1. Бојан Поповић, предсједник
2. Џехва Ахметовић, члан
3. Небојша Ћерић, члан
4. Пеко Рајак, члан
5. Војислава Пантић, 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 2023/2024. 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 аутобу-
ских линија на подручју општине Брод (,,Службени 
гласник општине Брод“, број 4/18) и Даљинаром са 
минималним временом вожње (,,Службени гласник 
општине Брод“, број 12/21).

Члан 3.
Мандат Комисије траје од дана доношења овог 

Рјешења до окончања свих послова везаних за посту-
пак усклађивања и регистрације редова вожње ауто-
бусних линија, у складу са прописима.

Члан 4.
Извјештај о раду Комисије, односно о резулта-

тима поступка усклађивања и регистрације редова во-
жње, Комисија је дужна доставити начелнику Општи-
не, најкасније у року од 8  дана од дана окончања по-
ступка. 

Члан 6.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине Брод“. 

Број: 02/344-5/23                              Начелник Општине:
Датум: 30.01.2023.год.
                                                            Зоран Видић с.р.                                                                                 

4.

На основу члана 14. став 4.  Одлуке о јавном 
превозу лица и ствари у друмском саобраћају на под-
ручју општине Брод („Службени гласник општине 
Брод“ бр. 2/18),  члана 12.  Правилника о усклађивању 
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и регистрацији редова вожње аутобуских линија на 
подручју општине Брод (,,Службени гласник општи-
не Брод“, број 4/18) и Одлуке о општинским админи-
стративним таксама општине Брод („Службени глас-
ник општине Брод“, број 6/21), Начелник Општинске 
управе Брод, доноси:

ЗАКЉУЧАК 
о одређивању накнаде трошкова спровођења 

поступка усклађивања и регистрације 
редова вожње 

Члан 1.
Висина накнаде за трошкове спровођења 

усклађивања и регистрације редова вожње за линиј-
ски превоз путника на аутобуским линијама на град-
ском и приградском подручју општине Брод, за реги-
старску 2023/2024. годину,  износи:

- за сваки најављени полазак и за сваки 
најављени повратак у новом реду вожње ( један нови 
ред вожње): 30,00 КМ,

- накнада за рјешавање спорова: 10,00 КМ. 
        

Члан 2.
Средства се уплаћују на жиро-рачун општине 

Брод са назнаком „накнада у поступку усклађивања и 
регистрације редова вожње“.

Накнада се уплаћују на рачун јавних прихода 
општине Брод број:

• НЛБ Развојна банка 562-005-00001644-71                                     
• Нова банка 555-008-00520463-34                            
Врста прихода: 729124, шифра општине:010

 Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине Брод“.

Број:  02/344-5/23
Датум: 30.01.2023.год.
                                                            Начелник Општине:

                                                            Зоран Видић с.р.

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

1.

О ГЛ А С

Одјељење за просторно уређење, стамбено-ко-
муналне послове и екологију општине Брод, на осно-
ву рјешења број 02.5/372-105/22 од 28.12.2022. год. 
извршило је упис промјена лица овлаштеног за засту-
пање Заједнице етажних власника Скеле бр. 4 Брод, у 
регистарском листу бр. 01-80 сљедећих података:

1. Тодоровић Славица - предсједник Управног 
одбора Заједнице етажних власника Скеле бр. 4, Брод 

брише се у регистру Заједнице етажних власника као 
лице овлашћено за заступање Заједнице.

2. Прпић Славица - уписује се у Регистар Зајед-
нице етажних власника Скеле бр. 4, Брод као Пред-
сједник Управног одбора Заједнице етажних власника 
Скеле бр. 4, Брод и заступа Заједницу самостално и 
без ограничења на мандатни период од четири године. 

Заједница етажних власника је извршила 
усклађење аката са Одлуком заједнице

Број: 12/22 од 06.12.2022.године.
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