
Привредни савјет Општине Брод  

 

СУГЕСТИЈЕ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА И ЊИХОВ СТАТУС 
 

Р. број ОПИС СТАТУС 

1.  

Тема: Упознавање са Пословником о раду ПС Сугестија уважена – материјали се 

достављају путем емаил-а свим 

члановима Привредног савјета. 
Конститутивна сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 20.04.2017. године 

Сугестија:  

Материјале за сједницу привредног савјета достављати путем e-маил-а. 

2.  

Тема: Просторно планска документација  Сугестија уважена – Организована 

сједница приведног савјета са 

представницима Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове 

дана  18.07.2017. у складу са програмом 

рада приведног савјета. 

Друга сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 11.07.2017. године 

Сугестија: По питању неусклађености просторно планске документације, тј. не 

слагања грунтовне и катастарске евиденције, организвати сједницу привредног 

савјета на којој ће бити присутни представници Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове.  

3.  

Тема: Пословна зона у Улици Краља Петра  Oслободиоца Сугестија уважена – наведена локација 

уврштена у Нацрт просторног плана и 

започета изградња саобраћајнице.  
Друга сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 11.07.2017. године 

Сугестија: Изнаћи могућност претварања земљишта у Улици Краља Петра  

Oслободиоца у Пословну зону.  

4.  

Тема: Стање одбране од поплаве и каналске мреже на подручју општине Брод Сугестија уважена, више пута обављени 

разговори и преписка са ЈУ Воде Српске 

како би се интервенисало за одржавање 

насипа на наведеној локацији иако иста 

није предвиђена за одржавање, 

постојећим стратешким документима ЈУ 

„Воде Српске“.  

Трећа сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 17.08.2017. године 

Сугестија: Извршити додатни притисак на „Воде Српске“ како би се одржавао 

љетни насип у Старом Полоју. 

5.  

Тема: Школство (Уписна политика) Сугестија уважена – у приједлогу уписа 

за школску 2018/2019. предложена нова 

занимања у одноу на 2017/2018. Годину.  
Седма сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 20.02.2018. године 



Сугестија: Размотрити могућност увођења нових занимања за наредне године 

6.  

Тема: Незапосленост – информација Сугестије уважене – Уписна политика 

стављена на разматрање од стране 

привредног савјета раније него иначе, тј. 

31.10.2018. године.  

Обављени разговори са Заводоом за 

запошљавање, сачињен записник и 

презентован члановима Привредног 

савјета на 8. Сједници привредног савјета 

.   

Седма сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 30.05.2018. године 

Сугестија: потребно што прије покренути разговре са средњом школом око 

Уписне политике за нареду годину, те изнаћи начин за школовање радника 

техничких струка, односно оних који се траже на Заводу за запошљавање. 

Такође, потребно је отворити разговоре и са Заводом за запошљавање да се 

доставе подаци о разлозима због којих се људи не појављују на разговорима за 

посао (ако већ исти траже путем бироа), како би се утврдило и стварно стање 

незапослених. 

 

8. 

Тема: Статус руинираних објеката Сугестија уважена и дјелимично 

извршена – обављен разговор са 

комуналном полицијом, предложено да 

се изврши попис објеката на подручју 

града те да се изнесе одговарајући 

податак. Реализација у току. 

Седма сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 30.05.2018. године 

Сугестија: Комунална полиција извјести Привредни савјет о 

предузетим мјерама за објекте чији власницу су познати, првенствено за пословне 

објекте, а потом и за приватне објекте 

9. 

Тема: Анкетирање привредника Сугестија уважена – анкета коригована у 

складу са захтјеима БФЦ критерија и 

иста презентована на сједници 

привредног савјета дана 31.10.2018. 

године.  

Седма сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 30.05.2018. године 

Сугестија: Допунити приједлог анкете, те извршити анализу. 

10. 

Тема: Разно Сугестија уважена – на Сједници 

привредног савјета заказаној за 

31.10.2018. предложене теме:  

1. Цијене и квалитет комуналних 

услуга, 

2. Административне и комуналне 

накнаде и таксе  

Седма сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 30.05.2018. године 

Сугестија: За једну од  наредних сједница предложити цијене комуналних услуга и 

висину накнада.   

11. Тема: Уписна политика у средњу школу  Реализација у току 

Девета сједница Привредног савјета 



Датум одржавања сједнице: 01.11.2018. године  

Сугестија: Покушати организовати са Рафинеријом нафте ад Брод да се ученицима 

Средње школе (Хемијски техничар) омогуће чешће посјете Лабораторији и другим 

релевантним службама, а што је неопходно за наставни процес. 

12.  Тема: Цијене и квалитет комуналних услуга Реализација у току 

 Девета сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 01.11.2018.године 

 Сугестија: Комунална полиција и надлежна одјељења да сачине извјештај о 

руинираним објектима те да могуће мјере презентују Привредном савјету. 

13.  Тема: Административне и комуналне накнаде и таксе (планирани износи накнада 

за 2019. годину) 

Надлежне службе финансија и урбанизма 

упознате, те ће се у наредном периоду 

одредити по овом питању.  Од висине 

наведених такси зависи висина прихода у 

буџету, те је из наведено разлога 

потребно детаљно  размотрити наведено 

питање. 

 Девета сједница Привредног савјета 

Датум одржавања сједнице: 01.11.2018.године 

 Сугестија:  Размотрити висину накнаде за истицање пословног имена. Конкретно 

за шпедиције и адвокатске фирме износе нешто више него у другим општинама а 

исто представља одређено оптерећење за пословање. 

 

 

                      Одсјек за локални развој 

 

                     Боро Грабовац 


