
 

  На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 

7/17) и члана 118. Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени гласник општине 

Брод“, број 9/17), Скупштина општине Брод, на 20. редовној сједници, одржаној дана 

27.07.2018. године  д о н о с и, 

 

  ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ У СКЛАДУ 

СА ЦИЉЕВИМА ИЗ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД ЗА ПЕРИОД 2016. - 2020. 

ГОДИНА 

 

УВОД 

План имплементације приоритетних пројеката у 2018. години у складу са циљевима из 

Стратегије развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година представља једногодишњи 

план имплементације пројеката који произилази из важеће Стратегије развоја општине Брод за 

период  2016.-2020. година. Његов садржај чине пројекти из Стратегије развоја општине Брод 

за период  2016.-2020. година за чију су имплементацију обезбјеђена средства за реализацију у 

2018. години (средства из буџета општине Брод, кредитна средства и/или грант средства), као и 

пројекти који се планирају кандидовати за донаторска средства од стране Општинске управе 

општине Брод током 2018. године. 

Основ за израду овог документа је важећа Стратегија развоја општине Брод за период  2016.-

2020. Година, а кориштени су и следећи  документи: Програм капиталних и других значајнијих  

улагања у 2018. години на подручју општине Брод, Интегрални програм капиталних 

инвестиција општине Брод за период 2018. – 2020. Година, Програма асфалтирања улица за 

2018. годину  и Плана ширења јавне расвјете за период 2018. - 2021. година. 

План имплементације приоритетних пројеката у 2018. години у складу са циљевима из 

Стратегије развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година садржи преглед 34 пројекта, 

разврстаних по стратешким циљевима, називу пројекта у Стратегији развоја, корисницима, 

очекиваним резултатима, начином спровођења, показатељима извршења/успјеха, планираној 

вредности пројеката, улагањима у 2018. години, изворима финансирања и одговорним 

организационим јединицама за провођење пројеката. 

Општина Брод је са Привредном комором Републике Српске потписала Уговор о спровођењу 

сертификације локалних самоуправа са повољним пословним окружењем у складу са 

захтјевима стандарда BFC SEE (Business Friendly Certificate South Eastern Europe). 

У складу са критеријумима  BFC SEE стандарда, тачка 1. „Стратегија локалног развоја“, 

односно тачком 1.4 Општина је развила план имплементације и одредила приоритетне пројекте, 

да би Општина Брод стекла статус општине са повољним пословним окружењем, приступило 

се изради истог. 



ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА СТРАТЕГИЈOM РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД ЗА ПЕРИОД 2016. - 2020. ГОДИНА 

Бр 
Назив 

пројекта 

Назив 

пројекта у  

Стратегији 

развоја 

Корисници 
Очекивани 

резултати 

Начин 

спровођења 

Показатељ

и 

извршења / 

успјеха 

Улагања 

у 2018. 

Укупна 

вриједнос

т  

Извори финансирања 

Одговорна 

организацио

на јединица 

Буџетск

а 

средств

а 

Кредитн

а 

средств

а 

Грант/ост

ала 

средства 

1 

Пројекат 

реконструк

ције и 

ревитализац

ије 

водоводне и 

канализаци

оне мреже 

(извођење 

радова на 

другој и 

трећој фази 

пројекта) 

1.2. Пројекат 

реконструкције 

и 

ревитализације 

водоводне и 

канализационе 

мреже општине 

Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Завршени 

радови на 

санацији 

пречистача 

питке воде 

у КП 

"Водовод и 

канализациј

а" Брод, 

изградња 

дистрибути

вних 

цјевовода у 

дужини од 

око 11.000 

метара и 

замијенити 

дио 

азбестно – 

цементних 

цијеви у 

граду 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

2.500.000 4.080.000 40.000 2.390.000 1.650.000 

Пројект 

имплементаци

они тим, 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

Одсјек за 

локални 

развој, Одсјек 

за локални 

развој, 

референт за 

Јавне набавке 

2 

Изградња 

санитарног 

чвора на 

„Градској 

пијаци“ 

2.4. 

Проширење 

капацитета 

градске пијаце 

у складу са 

потребама 

привредника 

који желе да се 

баве 

дјелатношћу 

предвиђеном за 

Градску пијацу 

Корисници 

"Градске 

пијаце" 

Изграђен 

санитарни 

чвор на 

градској 

пијаци 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

30.000 30.000     30.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 



3 

Асфалтира

ње Борачке 

улице са 

огранком 

Улице 

Бранка 

Ковачевића 

и изградња 

канализациј

е 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран

а Борачка 

улица и 

изграђена 

канализаци

она мрежа у 

тој улици 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

60.000 60.000 60.000     

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију,реф

ерент за Јавне 

набавке 

4 

Издаци по 

основу 

улагања за 

прибављањ

е 

(куповину) 

земљишта 

за 

заобилазни

цу 

1.3. Изградња 

заобилазнице 

са кружним 

раскрсницама 

саобраћаја и 

стварање 

услова за 

измјештање 

царинског 

терминала у 

Броду 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Откупљено 

земљиште 

на ком ће се 

изградити 

заобилазни

ца 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

процедуре за 

куповину 

земљишта 

ЗК извадци 250.000 250.000 250.000     

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију 

5 

Изградња 

заобилазни

це 

1.3. Изградња 

заобилазнице 

са кружним 

раскрсницама 

саобраћаја и 

стварање 

услова за 

измјештање 

царинског 

терминала у 

Броду 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Изграђена 

заобилазни

ца 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

1.850.000 2.500.000     2.500.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

6 

Асфалтира

ње улице 

Пилота 

Бранка 

Пјанића 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран

а улица 

Пилота 

Бранка 

Пјанића 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

45.000 45.000     45.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 



7 

Асфалтира

ње улице 

Мајке 

Јевросиме 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран

а улица  

Мајке 

Јевросиме 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

30.000 30.000     30.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

8 

Асфалтира

ње Полојске 

улице 

(кракови) 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран

а Полојске 

улице 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

90.000 90.000     90.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

9 

Асфалтира

ње у насељу 

Острве 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран 

пут у 

насељу 

Острве 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

55.000 55.000     55.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

10 

Асфалтира

ње улице 

Скеле 

(између 

Плавих 

скела и 

улице 

Јована 

Дучића) 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран

а улица у 

насељу 

Скеле 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

35.000 35.000     35.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

11 

Асфалтира

ње Улица 9. 

Маја 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран

а улица 9. 

маја 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

35.000 35.000     35.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 



12 

Асфалтира

ње улица, 

Свилајске, 

Косовске, 

Видовданск

е и Меше 

Селимовића 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран

е улице, 

Свилајска, 

Косовска, 

Видовданск

а и Меше 

Селимовића 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

60.000 60.000     60.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

13 

Асфалтира

ње улице 

Војводе 

Радомира 

Путника 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран

а улица   

Војводе 

Радомира 

Путника 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

30.000 30.000     30.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

14 

Асфалтира

ње улице 

Саве 

Ковачевића 

са 

огранцима 

1,3,4,5 и 6 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран

а улица 

Саве 

Ковачевића 

са 

огранцима 

1,3,4,5 и 6 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

70.000 70.000     70.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

15 

Изградња 

тротоара у 

Стадионско

ј улици 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Изграђени 

тротоари у 

Стадионско

ј улици 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

50.000 50.000     50.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

16 

Асфалтира

ње у 

Горњем 

Клакару од 

краја 

асфалта до 

Вујића 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалитира

н дио пута у 

селу Горњи 

Клакар од 

краја 

асфалта до 

Вујића 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

90.000 90.000     90.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 



17 

Асфалтира

ње у 

Горњем 

Клакару - 

сокак 

Продановић

а 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран 

пут - сокак 

Продановић

а 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

50.000 50.000 15.000   35.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

18 

Асфалтира

ње у Доњем 

Клакару од 

магистралн

ог пута до 

Свичића 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалитира

н дио пута у 

селу Доњи  

Клакар од 

магистралн

ог пута до 

Свичића 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

160.000 160.000     160.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

19 

Асфалтира

ње у 

Великој 

Брусници 

од 

магистралн

ог пута до 

шумарске 

куће 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран 

дио пута у 

селу Велика 

Брусница 

од 

магистралн

ог пута до 

шумарске 

куће 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

200.000 200.000     200.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

20 

Асфалтира

ње пута 

Лугови - 

Нареци 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран 

пут Лугови 

- Нареци 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

150.000 150.000 45.000   105.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

21 

Асфалтира

ње у Доњим 

Колибама - 

приступни 

пут Дому 

културе 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран 

приступни 

пут Дому 

културе 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

50.000 50.000     50.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 



22 

Асфалтира

ње пута 

Доња Врела 

– Горња 

Врела 

(Липа) 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Асфалтиран 

пут Доња 

Врела – 

Горња 

Врела 

(Липа) 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

460.000 460.000 130.000   330.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

23 

Извођење 

радова на 

замјени 

кровног 

покривача 

на објекту 

стара 

основна 

школа у 

Броду и 

Замјена 

столарије 

на Основној 

школи 

„Лијешће“ 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката 

ОЦД и 

ученици 

ОШ 

"Лијешће" 

Замјењен 

кровни 

покривач на 

објекту 

"Стара 

основна 

школа" у 

Броду и 

замјењена 

столарија 

на ОШ 

"Лијешће" у 

Лијешћу 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

124.000 124.000 26.000   98.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке  

24 

Стварање 

услова за 

већу 

ефикасност 

и квалитет 

здравствени

х услуга на 

подручју 

општине 

Брод – 

дигитализац

ија картона 

и куповина 

биохемијск

ог 

анализатора 

4.16. Набавка 

савремене 

опреме за 

дијагностику и 

лабораторију 

Сви 

становници  

општине 

Брод 

Дигитализо

вана 

картотека у 

ЈЗУ "Дом 

здравља" 

Брод и 

купљен 

Биохемијск

и 

анализатор 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

набавка опреме  

Записник о 

примопреда

ји опреме 

128.000 128.000 40.000   88.000 

Одсјек за 

локални 

развој, 

референт за 

Јавне набавке 



25 

Набавка 

специјалне 

опреме за 

ватрогасну 

јединицу и 

опремање 

Цивилне 

заштите 

5.11. Набавка 

опреме за 

личну заштиту 

ватрогасаца и 

осавремењива

ње 

територијалне 

ватрогасне 

јединице као 

цјелине 

Одсјек за 

послове 

спасавања 

Набављено 

ватрогасно 

возило са 

љествама и 

корпом за 

ватрогасну 

јединицу, 

инсталиран 

видео 

надзора на 

подручју 

града, 

набављена 

опрема за 

Цивилну 

заштиту. 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

набавка опреме 

записник о 

примопреда

ји опреме 

65.000 195.000 195.000     

Одсјек за 

послове 

спасавања,  

Одсјек за 

локални 

развој,  

референт за 

Јавне набавке 

26 

Санација 

водоодбрам

бених 

објеката на 

подручју 

општине 

Брод 

1.11. 

Осавремењива

ње 

водоодбрамбен

их објеката и 

чишћење 

каналске 

мреже у сврху 

одбране од 

поплава 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Саниране 

црпне 

станице на 

одбрамбено

м 

насипу,сани

ран канал 

„Сава – 

Укрина у 

дужини од 

13.800 

метара  и 

саниран 

одбрамбени 

Савски 

насип у 

дужини од 

око 24.700 

метара 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

11.000.000 11.000.000     11.000.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

27 

Ширење 

јавне 

расвјете – 

према 

Програму 

ширења 

јавне 

расвјете 

1.10. 

Осавремењива

ње и ширење 

електро мреже 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Реализација 

плана 

ширења 

јавне 

расвјете за 

2018. 

годину 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

20.000 60.000 60.000     

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 



28 

Погон за 

прераду 

воћа и 

поврћа 

3.10. Подршка 

изградњи 

објеката за 

складиштење и 

прераду воћа 

на подручју 

општине 

Пољопривр

едни 

произвођач

и општине 

Брод 

Изграђен 

погон за 

прераду 

воћа и 

поврћа 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

130.000 300.000     300.000 

Приватни 

инвеститори и 

Општина 

Брод 

29 

Инфраструк

тура у 

пословним 

зонама у 

општини 

Брод 

1.9. Пословне 

зоне на 

подручју 

општине Брод Корисници 

пословних 

зона 

Изграђена 

инфраструк

тура у 

пословним 

зонама 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

180.000 580.000 30.000   550.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

30 

Израда 

просторно-

планске 

документац

ије 

(Урбанисти

чки план, 

геодетске 

подлоге, УТ 

услови, 

пројектна 

документац

ија) 

1.1. Израда 

просторно – 

планске 

документације 

општине Брод 

(Прострони 

план, 

Урбанистички 

план и 

Регулациони 

планови и 

појединачни 

пројекти јавне 

и комуналне 

инфраструктур

е) 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Усвојена 

просторно-

планска 

документац

ија 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка јавне 

набавке, израда 

документа, 

усвајање 

документа од 

стране СО 

Брод 

Одлука 

Скупштине 

општине 

Брод о 

усвајању 

просторно 

планске 

документац

ије 

130.000 130.000 130.000     

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију 

31 

Зграда 

социјалног 

становања 

4.20. Стамбено 

збрињавање 

социјално 

угрожених 

породица 

Корисници 

социјалне 

заштите 

Изграђена 

зграда 

социјалног 

становања 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

750.000 750.000     750.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију 



32 

Рјешавање 

проблема 

Рома у 

области 

стамбеног 

збрињавања 

4.21. Стамбено 

збрињавање 

Ромске 

популације 

Ромска 

популација 

Изграђене 

двије куће и 

асфалтиран

а једна 

улица у 

ромском 

насељу 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка 

набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

121.600 121.600 18.600   103.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

Одсјек за 

локални 

развој 

33 

Израда 

Локалног 

еколошког 

акционог 

плана 

(ЛЕАП) 

5.5. Израда 

ЛЕАП-а 

(Локалног 

еколошког 

акционог 

плана) за 

подручје 

општине Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Усвојен 

ЛЕАП 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

поступка 

набавке, израда 

документа, 

усвајање 

документа од 

стране СО 

Брод 

Одлука 

Скупштине 

општине 

Брод о 

усвајању 

ЛЕАП-а 

15.000   15.000     

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију 

34 

Санација и 

одржавање 

локалних и 

некатегорис

аних путева 

1.13. 

Модернизација 

и одржавање 

некатегорисани

х путева на 

сеоском 

подручју 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Санирани 

путеви Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

јавне набавке, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

Записник о 

примопреда

ји радова 

100.000 300.000 300.000     

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

стамбено-

комуналне 

послове и 

екологију, 

референт за 

Јавне набавке 

  УКУПНО :           19.113.600 22.268.600 1.354.600 2.390.000 18.539.000   

 

Овај План ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ,,Службеном  гласнику Општине Брод“. 

 

Број:________________                      Предсједник 

Датум:______________                   Скупштине општине 

                            Иво Мијић 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

Правни основ: 

1. Члан 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 

7/17) и 

2. Члан 111. и члан 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод 

(„Службени гласник општине Брод“, број 9/17). 

Разлог: 

У складу са критеријумима  BFC SEE стандарда, тачка 1.4. Општина је развила 

план имплементације и одредила приоритетне пројекте, да би Општина Брод стекла статус 

општине са повољним пословним окружењем, приступило се изради истог. 

  

Обрађивач:         Предлагач 

Одсјек за локални развој          Начелник општине 

      


