
 

  На основу члана 39. Став 2. Тачка 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

РС 97/16), 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 23. редовној сједници, одржаној дана 14.12.2018. 

године  д о н о с и, 

 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ У 

СКЛАДУ СА СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД ЗА ПЕРИОД 2016. – 2020. 

ГОДИНА 

 

УВОД 

План капиталних и других значајнијих улагања у 2019. години у складу са Стратегијом 

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 

2019. 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 2019. године и пројекти који су били предвиђени у Плану капиталних и 

других значајнијих улагања у 2018. години, а чија реализација је започета. 

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

2016. - 2020. година, а кориштени су и сљедећи  документи: Интегрални програм капиталних 

инвестиција општине Брод за период 2018. – 2020. година и Плана ширења јавне расвјете за 

период 2018. - 2021. година. 

План капиталних и других значајнијих улагања у 2019. години у складу са циљевима из 

Стратегије развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година садржи преглед 18 пројекта, 

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

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

вредности пројеката, улагањима у 2019. години, изворима финансирања и одговорним 

организационим јединицама за провођење пројеката. 

 

 

 

 

 



ПЛАН КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ УЛАГАЊА 2019. 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 2019. 

Укупна 

вриједност  

Извори финансирања 

Одговорна 

организацио

на јединица 

Буџетска 

средства 

Кредитн

а 

средства 

Грант/ост

ала 

средства 

1 

Изградња 

дистрибути

вних 

цјевовода 

водоводне 

мреже и 

израда 

пројектне 

документац

ије за трећу 

фазу 

пројекта 

1.2. Пројекат 

реконструкције 

и 

ревитализације 

водоводне и 

канализационе 

мреже општине 

Брод 

Сви 

становници 

и привреда  

општине 

Брод 

Цјевоводи у 

дужини од 

око 15 

километара

чиме ће се 

замијенити 

дио 

азбестно –

цементних 

цијеви и  

смањити 

губици воде 

у мрежи 

Извођење 

радова у 2019. 

години 

Записник о 

примопреда

ји радова 

1.500.000 8.950.000 0,00 915.000 585.000 

Пројект 

имплементаци

они тим, 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одсјек за 

локални 

развој, 

Министарство 

финансија РС 

2 

Изградња 

заобилазни

це са 

једним 

кружним 

током код 

Градских 

базена  

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 чиме ће 

се смањити 

гужва на 

граничном 

прелазу и 

створити 

услови за 

измјештање 

царинског 

теринала 

Логистичка и 

сваки други 

вид подршке 

ЈП „Путеви 

Српске“, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

2.600.000 2.600.000 0,00  0,00  

2.600.000 

грант 

средства 

Владе РС 

Одјељење за 

просторно 

уређење,  

ЈУ Путеви 

Српске 

3 

Асфалтира

ње путног 

правца 

Лугови – 

Нареци и 

сокака 

Продановић

и у Горњем 

Клакару 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Становниш

тво које 

живи на 

подручју 

путних 

праваца, 

али и сви 

остали 

становници 

и привреда 

општине 

Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње 

(без 

прашине и 

блата) 

Провођење 

поступка јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записници 

о 

примопреда

ји радова 

195.000 195.000 42.000 0,00 

153.000 

грант  

Министар

ства 

пољоприв

реде, 

шумарств

а и 

водопривр

еде и 

ИФАД  

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



4 

Асфалтира

ње улице од 

Улице 

Јована 

Дучића до 

Плавих 

Скела 

(Пројекат 

из 2018. 

Године) 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Становниш

тво које 

живи на 

подручју 

изградње 

улице, али и 

сви остали 

становници 

и привреда 

општине 

Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње 

(без 

прашине и 

блата) 

Провођење 

поступка јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

210.000 210.000 0,00  0,00 

210.000 

Грант 

Владе РС  

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

5 

Извођење 

радова на 

санацији 

крова 

школе у 

Грку, 

свлачиониц

е у Горњим 

Колибама и 

Бродском 

Пољу 2, 

Друштвени 

дом у 

Сијековцу и 

санација 

крова на 

СШЦ 

Никола 

Тесла 

4.Побољшање 

квалитета 

образовања и 

здравствене и 

социјалне 

заштите, 

додатно 

унапријеђени 

културни и 

спортски 

садржаји и 

већа 

ефикасност 

цивилног 

друштва 

Млади који 

се баве 

спортом у 

наведеним 

мјесним 

заједницама

, ученици и 

наставно 

особље 

СШЦ 

„Никола 

Тесла“ 

Створени 

бољи 

услови за 

бављење 

спортом 

младих као 

и бољи 

услови за 

средњошко

лце 

Провођење 

поступка јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записници 

о 

примопреда

ји радова 

60.000 60.000 60.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

6 

Куповина 

земље за 

игралиште 

у Доњем 

Лијешћу 

4.27.Имплемен

тација 

инфраструктур

них пројеката 

на постојећим 

спортским 

објектима и 

изградња 

нових 

Млади у 

Доњем 

Лијешћу 

Створени 

бољи 

услови за 

бављење 

спортом 

младих 

Провођење 

процедуре 

куповине 

земљишта, 

закључивање 

уговора о 

купопродаји 

Уговор о 

купопродај

и земљишта 

10.000 10.000 10.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одјељење за 

финансије 



7 

Опрема за 

вртић Скеле 

4.3. Стављање 

у функцију 

огранка ЈУ за 

предшколско 

образовање у 

насељу Скеле 

Дјеца 

предшколск

ог узраста и 

родитељи 

чија дјеца 

буду 

боравила у 

вртићу 

Створени 

услови за 

боравак 

једног 

дијела 

дјечије 

популације 

у вртићу 

Провођење 

поступка јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

примопредаја 

опреме 

Записник о 

примопреда

ји опреме за 

вртић 

20.000 20.000 20.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Комисија за 

примопредају 

опреме 

8 

Замјена 

столарије 

на градској 

мртвачници 

5. 

Eксплоатација 

ресурса уз 

уважавање 

европских 

стандарда 

енергетске 

ефикасности и 

заштите 

животне 

средине 

ЈКП 

Комуналац 

и грађани 

који за своје 

ближње 

користе 

мртвачницу 

Функциона

лнија и 

естетски 

прихватљив

ија 

мртвачница 

Провођење 

поступка 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

12.000 12.000 12.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

9 

Постављањ

е ограде на 

Градском 

гробљу 

5. 

Eксплоатација 

ресурса уз 

уважавање 

европских 

стандарда 

енергетске 

ефикасности и 

заштите 

животне 

средине 

ЈКП 

Комуналац 

и грађани 

чији се 

ближњи 

сахрањују 

на градско 

гробље 

Ограђено 

гробље Провођење 

поступка 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

32.000 32.000 0,00 0,00 

32.000 

грант 

Министар

ства за 

избјеглице 

и 

расељена 

лица 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

10 

Завршетак 

кућа 

ошетећених 

у поплавама 

(Пројекат 

суфинансир

а УНДП) 

4.20. Стамбено 

збрињавање 

социјално 

угрожених 

породица 

 

Власници 

(корисници) 

кућа 

Створени 

услови за 

живот 

корисника 

кућа 

оштећених 

у поплавама 

Суфинансирањ

е од стране 

Општине, 

обезбјеђење 

прикључака на 

комуналну 

инфраструктур

у  

Записници 

о 

примопреда

ји радова 

20.000 20.000 20.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одјељење за 

финансије 



11 

Проширење 

јавне 

расвјете 

1.10.Осавреме

њивање и 

ширење 

електро мреже 

Грађани 

општине 

Брод, а 

посебно они 

који станују 

на подручју 

на којем се 

расвјета 

гради 

Створени 

квалитетниј

и услови за 

живот 

Провођење 

поступка 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записници 

о 

примопреда

ји радова 

25.000 25.000 25.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

12 

Постављањ

е видео 

надзора у 

градском 

подручју 

(дио 

суфинансир

а буџет, а 

остатак 

грант 

средства) 

2.9. Програм 

туристичке 

понуде, “WEB” 

презентација 

Туристичке 

организације 

Брод (ТОБ), 

изградња Инфо 

пулта ТОБ и 

константно 

ажурирање 

през. 

Сви 

становници 

општине 

Брод 

Створени 

квалитетниј

и услови за 

живот и 

већа 

безбједност 

грађана 

Провођење 

поступка 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

10.000 10.000 10.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије, 

Одсјек за 

локални 

развој 

13 

Уређење 

Градског 

парка и 

засађивање 

дрвећа 

2.9. Програм 

туристичке 

понуде 

Сви 

становници 

општине  

Квалитетниј

и услови за 

боравак у 

градском 

парку 

Провођење 

поступка 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

5.000 5.000 5.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

14 

Соларни 

пуњач за 

мобилне 

телефоне 

2.9. Програм 

туристичке 

понуде Становници 

и 

посјетиоци 

(гости) 

општине 

Квалитетниј

и услови 

живота, 

доказ о 

праћењу 

савремених 

трендова  

Провођење 

поступка 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопреда

ји радова 

5.000 5.000 5.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



15 

Јачање 

капацитета 

ЈКП 

Комуналац 

набавком 

трактора и 

тарупа 

5.6. Набавка 

опреме ЈКП 

Комуналац за 

прикупљање и 

разврставање 

рециклажног 

отпада 

ЈКП 

Комуналац 

и 

становници 

општине 

Услови за 

ефикасније 

и 

продуктивн

ије 

чишћење 

раслиња 

Провођење 

поступка јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

примопредаја 

опреме 

Записник о 

примопреда

ји опреме 

40.000 40.000 40.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

16 

Набавка 

возила за 

ватрогасну 

јединицу 

5.11. Набавка 

опреме за 

личну заштиту 

ватрогасаца и 

осавремењива

ње 

територијалне 

ватрогасне 

јединице 

Теиторијал

на 

ватрогасна 

јединица  

Услови за 

брже и 

ефикасније 

реаговање у 

случају 

појаве 

пожара 

Провођење 

поступка јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

примопредаја 

возила 

Записник о 

примопреда

ји возила 

350.000 350.000 0,00 0,00 

350.000 

Ватрогасн

и савез 

Републике 

савез 

Одјељење за 

просторно  

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

17 

Просторно 

планска 

документац

ија 

(Урбанисти

чки план и 

пројекат 

саобраћајне 

сигнализац

ије 

1.1. Израда 

просторно – 

планске 

документације 

општине Брод 

(Просторни, 

Урбанистички 

и појединачни 

пројекти 

инфраструктур

ре) 

Општина 

Брод, 

привредниц

и и 

становништ

во општине  

Основа за 

плански 

развој 

општине и 

привреде, 

један од 

најважнијих 

докумената 

локалне 

заједнице 

Провођење 

поступка јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

ревизија 

документације, 

примопредаја 

Важећи 

Урбанистич

ки план и 

Главни 

пројекат 

саобраћајне 

сигнализац

ије 

35.000 35.000 35.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

18 

Рјешавање 

питања 

аутобуског 

терминала у 

граду код 

старе пијаце 

1. 

Висококвалите

тна пословна 

инфраструктур

а и пословно 

окружење које 

општину Брод 

сврстава међу 

атрактивна 

мјеста за 

инвестиције у 

регији 

Становници 

општине 

Брод 

Квалитетниј

и услови за 

путовање 

аутобусом 

до градских 

и 

приградски

х насеља 

Довођење 

аутобуског 

терминала у 

стање 

употребљивост

и 

Искористив 

аутобуски 

терминал 

20.000 20.000 20.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одјељење за 

финансије 

  УКУПНО :           5.149.000 12.599.000 304.000 915.000 3.930.000   

 



Oпис пројеката: 

1. Изградњом дистрибутивних цјевовода водоводне мреже у дужини од око 15 километара 

обезбиједиће се квалитетније снабдијевање водом дијела сеоског становништва, прије 

свега Горњег Лијешћа. Дио новоизграђених цјевовода ће замијенити азбестно – цементне 

цијеви у градском подручју које проузрокују због своје дотрајалости губитке на мрежи. 

Поред извођења радова, у 2019. Години ће бити урађена и документација за 

реконструкцију канализационе мреже чиме ће се комплетирати пројектна документација 

за овај пројекат. Радови су планирани у 2018. години, али због немогућности затварања 

финансијске конструкције (недостатак гранта Европске уније) није га било могуће 

реализовати. 

2.  У 2019. години ће бити изграђена заобилазница и један кружни ток код Градских базена. 

Пројекат је предвиђен у 2018. Години, али због неријешених имовинско-правних односа, 

није га било могуће реализовати. Обезбијеђена су средства у износу од 2.600.000 КМ, а 

Уговорни орган ће бити ЈУ „Путеви Српске“. 

3.и 4. Планирано асфалтирање путних праваца Лугови – Нареци, сокака Продановић и улице од 

Улице Јована Дучића до Плавих Скела је планирано у 2018. години, али је уговор са 

Владом Републике Српске о преносу грант средстава и обавезама потписан у децембру. У 

току је провођење тендера за извођаче радова, а ови пројекти ће бити реализовани у 2019. 

години. 

5. За радове на спортским објектима и крову СШЦ Општина Брод је у буџету за 2019. 

планирала 60.000 КМ.  

6. У циљу стварања квалитетнијих услова за бављење спортом у мјесној заједници Лијешће, 

Општина Брод планира у 2019. Години купити земљиште за игралиште. Предвиђена су 

средства у износу од 10.000 КМ. 

7. Набавком опреме за вртић „Скеле“ створиће се услови за стављање у функцију вртића. 

8. Постављањем нове столарије на објекту мртвачнице на Градском гробљу, створиће се 

квалитетнији услови за функционисање овог објекта. 

9. Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске је обезбиједило 32.000 

КМ за изградњу ограде на Градском гробљу. 

10. Завршетак радова на кућама оштећеним у поплавама ће се обезбиједити корисницима 

нормални услови за живот. Општинско учешће је 20.000 КМ, а остатак средстава 

обезбјеђује УНДП. Општина Брод је обавезна и да обезбиједи све прикључке на 

комуналну инфраструктуру. 

11. Проширење јавне расвјете је пројекат који се проводи сваке године према Програму 

ширења јавне расвјета у складу са могућностима буџета Општине Брод. 

12. За постављање видео надзора у градском подручју Општина Брод је предвидјела у буџету 

10.000 КМ као иницијална средства. Остатак средстава се планира из грант средстава 

донатора. Овим пројектом ће се повећати безбиједност људи и објеката у градском 

подручју. 

13. Уређењем Градског парка створиће се квалитетнији услови за боравак у парку и ојачати 

туристичка понуда Брода, као и естетски изглед центра града. 

14. Соларни пуњач за мобилне телефоне ће бити постављен у центру града. 

15. Константно јачање ЈКП Комуналац се планира наставити у 2019. Години набавком 

трактора и тарупа у циљу ефикаснијег и продуктивнијег чишћења раслиња око путева и 

на насипу. 

16. Набавком великог ватрогасног возила за Територијалну ватрогасну јединицу, створиће се 

услови за брже и ефикасније реаговање у случају пожара. 



17. После усвајања Просторног плана општине Брод, на реду је израда Урбанистичког плана. 

Израдом Урбанистичког плана ће се направити још један корак ка системском и 

планском развоју општине Брод. Поред Урбанистичког плана, из предвиђених средстава 

и на основу анализе саобраћајне сигнализације која је урађена, планира се израдити и 

Главни пројекат саобраћајне сигнализације. 

18. Општина Брод намјерава да оспособи аутобуски терминал у граду како би омогућила 

становницима општине Брод који користе аутобуски превоз до сеоских и приградских 

насеља адекватан простор за чекање аутобуса, санитарни чвор и остале неопходне услове. 

19. Поред пројеката наведених у табели чија имплементација директно зависи од Општине 

Брод, потребно је навести пројекат санације водозаштитних објеката на подручју 

општине. ЈУ „Воде Српске“ је потписала уговор о извођењу радова на Савском насипу 

цијелом његовом дужином и на каналској мрежи која је у надлежности Вода са фирмом 

са фирмом „Приједор путеви“. Вриједност уговора је око 7.000.000 КМ, а пројекат ће 

бити реализован у 2019. и 2020. години. У току је и реализација уговора о извођењу 

радова санације препумпних станица. Фирма која има уговор тренутно ради на станицама 

у Дубици, а радови на препумпним станицама у Броду се очекују у 2019. години. 

Вриједност ових радова је око 3.000.000 КМ. 

Овај план ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ,,Службеном  гласнику Општине 

Брод“. 

 

Број:________________                     Потпредсједник 

Датум:______________              Скупштине општине   

                   Милош Станишић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


