
      П Р И Ј Е Д Л О Г 

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

7/17) и члана 111. и 117. Пословника Скупштине општине Брод („Службени гласник општине 

Брод“, број 9/17), Скупштина општине Брод, на  25. редовној сједници одржаној дана 

28.02.2019. године   д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о реализацији Плана имплементације приоритетних 

пројеката у 2018. години у складу са циљевима из Стратегије развоја општине 

Брод за период 2016.-2020. година 

 

1. Усваја се Извјештај о реализацији Плана имплементације приоритетних 

пројеката у 2018. години у складу са циљевима из Стратегије развоја 

општине Брод за период 2016.-2020. година 

 

 

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

Закључка.  

 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у 

„Службеном гласнику општине  Брод“. 
 

 

Број:____________/19                          Потпредсједник 

Датум: 28.02.2019.године                                Скупштине општине 

 

                                                                                                       Милош Станишић   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



И З В Ј Е Ш Т А Ј  

о реализацији Плана имплементације приоритетних пројеката у 2018. години у 

складу са циљевима из Стратегије развоја општине Брод за период 2016.-2020. 

година 

Програмом рада Скупштине општине Брод за 2019. годину предвиђена је тачка дневног 

реда „Извјештај о реализацији  Плана имплементације приоритетних пројеката у 2018. 

години у складу са циљевима из Стратегије развоја општине Брод за период 2016.-2020. 

година“.  

У овом извјештају је представљен кратак опис пројеката који су реализовани, 

дјелимично реализовани или су у припреми, а који су дефинисани као пројекти стратешког 

развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година у 2018. години. 

Дефинисани пројекти стратешког развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година 

су пројекти из области инфраструктуре, просторног уређења, привреде, пољопривреде, туризма 

и заштите животне средине, образовања, културе, спорта, невладиног сектора, здравства, 

социјалне заштите и других области. 

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, критеријумом 1. „Стратегија локалног 

развоја“, односно тачком 1.6. Општина припрема годишњи извјештај о извршењу стратегије са 

мјерљивим показатељима резултата, потребно је да Скупштина општине Брод разматра 

Извјештај о извршењу Стратегије развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година у 2018. 

години. 

Стратегијом развоја општине Брод за период  2016. - 2020. година предвиђено је да се 

дио пројеката имплементира током читавог планског периода, док су одређени пројекти 

планирани да се имплементирају током једне године. Уколико је предвиђено да се пројекат 

проводи читав плански период, тј. ради се сваке године,  као што је организовање Сајма 

привреде, разни тренинзи и едукације, а реализован је по плану у 2017. години сматрамо да је 

степен извршења за 2017. годину 100 %.  

Одређени дио пројеката је предвиђен да се реализује у току редовних активности 

општинске управе, јавних предузећа, установа и организација цивилног друштва, те за њихову 

реализацију нису предвиђена посебна средства, у тим пројектима није наведен износ средстава. 

У одређеном броју пројеката започете су активности у 2017. години, али нису дефинисани 

укупни ресурси/средства или није било издвајања средстава за њихову реализацију. 

У даљем тексту су наведени пројекти који су реализовани и дјелимично реализовани у 

2018. години и који су у припреми. 

 



Бр 
Назив 

пројекта 

Назив 

пројекта у  

Стратегији 

развоја 

Очекивани 

резултати 
Урађено 

Показатељи 

извршења / 

успјеха 

Планирана 

улагања у 

2018. 

 

Остварена 

улагања у 

2018.  

Укупна 

планирана 

вриједност  

Планиран извор финансирања  

Буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Грант/ 

остала 

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 

Завршени радови 

на санацији 

пречистача 

питке воде у КП 

"Водовод и 

канализација" 

Брод, изградња 

дистрибутивних 

цјевовода у 

дужини од око 

11.000 метара и 

замијенити дио 

азбестно – 

цементних 

цијеви у граду 

Геодетске 

подлоге и дио 

пројектне 

документације за 

санацију Филтер 

станице у Броду 

и канализацију. 

Потписан уговор 

за извођење 

радова у 2019. 

години, 

вриједности 

1.305.000 КМ без 

ПДВ-а. 

Вриједност грант 

средстава 

585.000 КМ. 

Геодетске 

подлоге, 

Пројектна 

документациј

а 

2.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000 4.080.000 0,00 40.000 0,00 

2 

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 

Откупљено 

земљиште на 

ком ће се 

изградити 

заобилазница 

Обезбјеђење 

средстава, 

провођење 

процедуре за 

куповину 

земљишта 

(Средства буџета 

Општине Брод) 

ЗК извадци 250.000 

 

 

 

 

 

390.000 250.000 250.000 0,00  0,00  

3 

Изградња 

заобилазни

це 

1.3. Изградња 

заобилазнице 

са кружним 

раскрсницама 

саобраћаја и 

стварање 

услова за 

измјештање 

царинског 

терминала у 

Броду 

Изграђена 

заобилазница Објављен јавни 

позив за 

извођење радова 

и потписан 

уговор са 

извођачом 

радова, радови 

ће бити изведени 

у 2019. години 

Записник о 

примопредаји 

радова 

1.850.000 

 

 

 

 

 

0,00 2.500.000 0,00  0,00  2.500.000 



4 

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 

Изграђен 

санитарни чвор 

на градској 

пијаци 

Радови нису 

изведени јер још 

нису одобрена 

грант средства 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 

 

 

 

 

 

0,00 
30.000 0,00  0,00  30.000 

5 

Асфалтира

ње Борачке 

улице са 

огранком 

Улице 

Бранка 

Ковачевића 

и изградња 

канализациј

е 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтирана 

Борачка улица и 

изграђена 

канализациона 

мрежа у тој 

улици 

Радови нису 

изведени јер су 

средства 

усмјерена на 

суфинансирање 

пројеката који су 

подржани 

грантовима 

Записник о 

примопредаји 

радова 

60.000 

 

 

 

 

 

0,00 
60.000 60.000  0,00 0,00  

6 

Асфалтира

ње улице 

Пилота 

Бранка 

Пјанића 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтирана 

улица Пилота 

Бранка Пјанића 

Објављен јавни 

позив за 

извођење радова, 

цијена у понуди 

много већа од 

очекиване која 

није планирана 

буџетом нити 

грантом 

Записник о 

примопредаји 

радова 

45.000 

 

 

 

 

0,00 45.000 0,00  0,00  45.000 

7 

Асфалтира

ње улице 

Мајке 

Јевросиме 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтирана 

улица  Мајке 

Јевросиме 
Радови нису 

изведени јер још 

нису одобрена 

грант средства 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 

 

 

 

 

0,00 30.000 0,00  0,00  30.000 



8 

Асфалтира

ње Полојске 

улице 

(кракови) 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтирана 

Полојске улице 

Радови нису 

изведени јер још 

нису одобрена 

грант средства 

Записник о 

примопредаји 

радова 

90.000 

 

 

 

 

0,00 90.000 0,00  0,00  90.000 

9 

Асфалтира

ње у насељу 

Острве и 

огранак 

Стадионске 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран пут 

у насељу Острве 

Изведени радови 

на асфалтирању 

(Грант средства 

Владе РС) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

55.000 

 

 

 

 

60.000 55.000 0,00  0,00  55.000 

10 

Асфалтира

ње улице 

Скеле 

(између 

Плавих 

скела и 

улице 

Јована 

Дучића) 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтирана 

улица у насељу 

Скеле 

Изабран извођач 

радова, потписан 

уговор у 

вриједности 

209.000 КМ, 

учешће буџета 

60.000 и Влада 

РС 149.000 КМ. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

35.000 

 

 

 

 

0,00 35.000 0,00  0,00  35.000 

11 

Асфалтира

ње Улица 9. 

Маја 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтирана 

улица 9. маја 

Радови нису 

изведени јер још 

нису  одобрена 

грант средства. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

35.000 

 

 

 

 

0,00 35.000 0,00  0,00  35.000 

12 

Асфалтира

ње улица, 

Свилајске, 

Косовске, 

Видовданск

е и Меше 

Селимовића 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиране 

улице, 

Свилајска, 

Косовска, 

Видовданска и 

Меше 

Селимовића 

Изведени радови 

у свим улицама 

осим 

Видовданске 

(грант средства 

Владе РС у 

износу од 

100.000 КМ) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

60.000 

 

 

 

 

100.000 60.000 0,00  0,00  60.000 



13 

Асфалтира

ње улице 

Војводе 

Радомира 

Путника 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтирана 

улица   Војводе 

Радомира 

Путника 

Изведени радови 

(Грант средства 

Министарства за 

лјудска права 

БиХ 10.000 и 

Владе РС 18.000 

КМ, буџет 2.000 

КМ) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 

 

 

 

 

30.000 30.000 2.000  0,00  28.000 

14 

Асфалтира

ње огранака 

Улице Саве 

Ковачевића  

огранци 1, 

3, 4, 5 и 6 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтирани 

огранци  Улице 

Саве Ковачевића  
Радови нису 

изведени јер још 

нису  одобрена 

грант средства. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

70.000 

 

 

 

0,00 70.000 0,00  0,00  70.000 

15 

Изградња 

тротоара у 

Стадионско

ј улици 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Изграђени 

тротоари у 

Стадионској 

улици 

Радови нису 

изведени јер још 

нису  одобрена 

грант средства. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

50.000 

 

 

0,00 
50.000 0,00  0,00  50.000 

16 

Асфалтира

ње у 

Горњем 

Клакару од 

краја 

асфалта до 

Вујића 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалитиран 

дио пута у селу 

Горњи Клакар од 

краја асфалта до 

Вујића 

Изведени радови 

асфалтирања у 

дијелу пута од 

1.150 метара 

према Горњим 

Врелима (Грант 

ВЛаде РС 

110.000 КМ) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

90.000 

 

 

 

 

110.000 90.000 0,00  0,00  90.000 

17 

Асфалтира

ње у 

Горњем 

Клакару - 

сокак 

Продановић

а 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран пут 

- сокак 

Продановића 

Проведена 

процедура 

набавке и 

потписан уговор 

у вриједности 

око 45.000 КМ 

(Грант Владе РС 

40.000, буџет 

5.000 КМ) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

50.000 

 

 

 

 

0,00 50.000 10.000  0,00 40.000 



18 

Асфалтира

ње у Доњем 

Клакару од 

магистралн

ог пута до 

Свичића 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалитиран 

дио пута у селу 

Доњи  Клакар од 

магистралног 

пута до Свичића 

Није рађено јер 

још  нису 

одобрена грант 

средства 

Записник о 

примопредаји 

радова 

160.000 

 

 

 

0,00 160.000 0,00  0,00  160.000 

19 

Асфалтира

ње у 

Великој 

Брусници 

од 

магистралн

ог пута до 

шумарске 

куће 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран дио 

пута у селу 

Велика Брусница 

од магистралног 

пута до 

шумарске куће 

Није рађено јер 

још нису 

одобрена грант 

средства 

Записник о 

примопредаји 

радова 

200.000 

 

 

 

 

0,00 200.000 0,00  0,00  200.000 

20 

Асфалтира

ње пута 

Лугови - 

Нареци 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран пут 

Лугови - Нареци 

Потписан уговор 

о извођењу 

радова, радови 

ће бити изведени 

у 2019., 

вриједност 

140.000 КМ 

(Грант средства 

Владе РС 

105.000 и буџет 

35.000 КМ)  

Записник о 

примопредаји 

радова 

150.000 

 

 

 

 

 

0,00 150.000 35.000  0,00 105.000 

21 

Асфалтира

ње у Доњим 

Колибама - 

приступни 

пут Дому 

културе 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран 

приступни пут 

Дому културе 

Изведени радови 

на асфалтирању 

приступног пута 

и дијела 

паркинга код 

пијаце (Грант 

Министарства за 

људска права 

БиХ 41.000 КМ и 

буџет 10.000 

КМ) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

50.000 

 

 

 

 

 

51.000 50.000 10.000  0,00  40.000 



22 

Асфалтира

ње пута 

Доња Врела 

– Горња 

Врела 

(Липа) 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран пут 

Доња Врела – 

Горња Врела 

(Липа) 

Изведени радови 

у вриједности 

595.000 КМ 

(Грант Владе РС 

355.000 КМ, 

Општина 

Дервента 60.000 

КМ и буџет 

Општине 

180.000 КМ) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

460.000 

 

 

 

 

595.000 
460.000 130.000 0,00  330.000 

23 

Извођење 

радова на 

замјени 

крова 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 

Замјењен кровни 

покривач на 

објекту "Стара 

основна школа" 

у Броду и 

замјењена 

столарија на ОШ 

"Лијешће" у 

Лијешћу 

Изведени радови 

и примопредаја 

радова (Грант 

Републике 

Србије 98.000 

КМ и буџет 

26.000 КМ) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

124.000 

 

 

 

 

 

 

124.000 
124.000 26.000 0,00  98.000 

24 

Стварање 

услова за 

већу 

ефикасност 

и квалитет 

здравствени

х услуга 

дигитализац

ија картона 

и куповина 

биохем. 

анализатора 

4.16. Набавка 

савремене 

опреме за 

дијагностику и 

лабораторију 

Дигитализована 

картотека у ЈЗУ 

"Дом здравља" 

Брод и купљен 

Биохемијски 

анализатор 

Дигитализована 

картотека у ЈЗУ 

"Дом здравља" 

Брод и купљен 

Биохемијски 

анализатор 

(Средства из 

пројекта 

Финансијског 

механизма ИРБ-

а 88.000 КМ и 

буџет 40.000КМ) 

Записник о 

примопредаји 

опреме 

128.000 

 

 

 

 

 

128.000 
128.000 40.000  0,00 88.000 

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 

Набављено 

ватрогасно 

возило са 

љествама и 

корпом за 

ватрогасну 

јединицу, 

инсталиран 

видео надзора на 

Набављена 

заштитна опрема 

за ватрогасце  

Записник о 

примопредаји 

опреме 

65.000 

 

 

 

 

23.000 195.000 195.000 0,00  0,00  



цјелине подручју града, 

набављена 

опрема за 

Цивилну 

заштиту. 

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 

Саниране црпне 

станице на 

одбрамбеном 

насипу,саниран 

канал „Сава – 

Укрина у 

дужини од 

13.800 метара  и 

саниран 

одбрамбени 

Савски насип у 

дужини од око 

24.700 метара 

Потписани 

уговори за 

извођење радова 

на санацији 

насипа, ободног 

канала и црпних 

станица 

(Вриједност 

радова око 

10.000.000 КМ 

који ће бити 

изведени кроз 

три грађевинске 

сезоне) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

11.000.000 

 

 

 

 

 

 

0,00 
11.000.000 0,00  0,00  11.000.000 

27 

Ширење 

јавне 

расвјете – 

према 

Програму 

ширења 

јавне 

расвјете 

1.10. 

Осавремењива

ње и ширење 

електро мреже 

Реализација 

плана ширења 

јавне расвјете за 

2018. годину 

Изграђена 

расвјета на 

Бродском Пољу 

1 и у Горњем 

Лијешћу укупна 

процијењена 

вриједност 

радова око 

100.000 КМ – 

буџет Општине 

Брод 

Записник о 

примопредаји 

радова 

20.000 

 

 

 

 

 

100.000 60.000 60.000 0,00  0,00  

28 

Погон за 

прераду 

воћа и 

поврћа 

3.10. Подршка 

изградњи 

објеката за 

складиштење и 

прераду воћа 

на подручју 

општине 

Изграђен погон 

за прераду воћа 

и поврћа 

(хладњача)  

Министарство 

није одобрило 

средства јер се 

пројекти 

хладњача нису 

показали 

успјешним у 

другим 

општинама 

Записник о 

примопредаји 

радова 

130.000 

 

 

 

 

0,00 300.000 0,00  0,00  300.000 



29 

Инфраструк

тура у 

пословним 

зонама у 

општини 

Брод 

1.9. Пословне 

зоне на 

подручју 

општине Брод 

Изграђена 

инфраструктура 

у пословним 

зонама 

Радови на 

изградњи 

макадамске 

цесте у завршној 

фази (Грант 

средства Владе 

РС у износу од 

100.000 КМ) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

180.000 

 

 

 

100.000 
580.000 30.000  0,00 550.000 

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 

инфраструктур

е) 

Усвојена 

просторно-

планска 

документација 

Урађен 

Просторни план 

општине Брод, 

геодетске 

подлоге, 

Урбанистичко-

технички 

услови, Пројекат 

саобраћајне 

сигнализације 

(Средства буџета 

Оштине) 

Одлука 

Скупштине 

општине 

Брод о 

усвајању 

просторно 

планске 

документациј

е 

130.000 

 

 

 

 

 

 

 

60.000 130.000 130.000 0,00  0,00  

31 

Зграда 

социјалног 

становања 

4.20. Стамбено 

збрињавање 

социјално 

угрожених 

породица 

Изграђена зграда 

социјалног 

становања 

Радови у 

завршној фази, 

припреме за 

технички пријем 

(Грант средства 

Владе РС – 

Министарства за 

избјеглице и 

расељена лица) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

750.000 

 

 

 

 

750.000 750.000 0,00  0,00  750.000 

32 

Рјешавање 

проблема 

Рома у 

области 

стамбеног 

збрињавања 

4.21. Стамбено 

збрињавање 

Ромске 

популације 

Изграђене двије 

куће и 

асфалтирана 

једна улица у 

ромском насељу 

Још увијек нису 

објављени 

резултати јавног 

позива за 

додјелу грант 

средстава 

Записник о 

примопредаји 

радова 

121.600 

 

 

 

 

0,00 121.600 18.600 0,00  103.000 



33 

Израда 

Локалног 

еколошког 

акционог 

плана 

(ЛЕАП) 

5.5. Израда 

ЛЕАП-а 

(Локалног 

еколошког 

акционог 

плана) за 

подручје 

општине Брод 

Усвојен ЛЕАП 
Није рађен јер су 

средства 

преусмјерена на 

пројекте који су 

суфинансирани 

из грант 

средстава 

Одлука 

Скупштине 

општине 

Брод о 

усвајању 

ЛЕАП-а 

15.000 

 

 

 

0,00 
 15.000 15.000 0,00  0,00  

34 

Санација и 

одржавање 

локалних и 

некатегорис

аних путева 

1.13. 

Модернизација 

и одржавање 

некатегорисани

х путева на 

сеоском 

подручју 

Санирани путеви 
Изведени радови 

на санацији 

локалних и 

некатегорисаних 

путева у 2018. 

Години (Буџет 

Општине Брод 

140.000) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

100.000 

 

 

 

 

140.000 300.000 300.000  0,00  0,00 

УКУПНО: 19.113.600 2.801.000 22.268.600 1.299.600 40.000 16.882.000 

Образложење:  

 

Општина Брод је у 2018. години реализовала План приоритетних пројеката у износу од 2.801.000 КМ. Поред ових средстава, у пројекте 

стратешког развоја, у 2018. години, а који се не налазе у Плану је уложено 547.000 КМ (табела испод) што укупно износи 3.348.000 КМ 

инвестиција. 

 

Од укупног износа средстава, средства буџета Општине Брод утрошена на реализацију Плана  износе 931.000 КМ. Општина Брод је такође 

издвојила износ од 148.000 КМ средстава из буџета (табела испод) за суфинансирање пројеката на које је аплицирано после израде Плана и који 

су одобрени од донатора. Укупан износ средстава из буџета Општине који је утрошен за развојне пројекте у 2018. години је 1.079.000 КМ.  

Овдје је потребно додати 60.000 КМ који су резервисани у 2018. години за радове на асфалтирању улице која спаја Улицу Јована Дучића и 

насеље Плаве скеле. Са тим износом средстава, буџет је учествовао са 1.139.000 КМ. 

 

Укупан износ грант средстава у 2018. години износи 2.269.000 КМ. У овом износу највеће учешће имају грант средства Владе Републике Српске 

2.128.000 КМ, затим средства Инвестиционо развојне банке у износу 88.000 КМ и Министарства за људска права и избјеглице БиХ у износу од 

53.000 КМ. 

 

Потребно је напоменути да Пројекти реконструкције водоводне и канализационе мреже, заобилазнице и санације водоодбрамбених пројеката 

нису реализовани у 2018. години како је планирано, али су за сва три ова пројекта потписани уговори и њихова реализација је извјесна у 2019. 

години. 

 

 



Пројекти реализовани у 2018. години који нису предвиђени Планом имплеметације приоритетних пројеката у 2018. години 

35 

Санација 

(асфалтира

ње) Улице 

Живојина 

Мишића 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Санирана 

(асфалтирана) 

улица Живојина 

Мишића 

Санирана 

(асфалтирана) 

улица Живојина 

Мишића 

Изведени 

радови на 

санацији 

улице 

0,00 

 

 

 

128.000 
128.000  0,00  0,00 128.000 

36 

Асфалтира

ње 

игралишта 

у Горњем 

Клакару 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката 

Асфалтирано 

игралиште у 

Горњем Клакару 

Асфалтирано 

игралиште у 

Горњем Клакару 

Изведени 

радови на 

асфалтирању 

игралишта 

0,00 

 

 

 

35.000 

35.000 35.000  0,00  0,00 

37 

Изведени 

радови на 

свлачиониц

ама у 

Бродском 

Пољу 1 и 

Зборишту 

4.27. 

Implementacija 

infrastrukturnih 

projekata na 

postojećim 

sportskim 

objektima i 

izgradnja novih 

Изведени радови 

на 

свлачионицама у 

Бродском Пољу 

1 и Зборишту 

Изведени радови 

на 

свлачионицама у 

Бродском Пољу 

1 и Зборишту 

Изведени 

радови на 

свлачионица

ма у 

Бродском 

Пољу 1 и 

Зборишту 

0,00 

 

 

 

30.000 
30.000  0,00  0,00 30.000 

38 

Изведени 

радови на 

санацији 

Вртића у 

Скелама 

4.3. Stavљање у 

функцију 

огранка ЈУ за 

предшколско 

образовање у 

насељу Скеле 

Изведени радови 

на санацији 

Вртића у 

Скелама 

Изведени радови 

на санацији 

Вртића у 

Скелама 

Изведени 

радови на 

санацији 

Вртића у 

Скелама 

0,00 

 

 

60.000 
60.000 30.000 0,00 30.000 

39 

Радови на 

санацији 

крова на 

градском 

стадиону 

4.27. 

Имплементациј

а 

инфраструктур

них пројеката 

на постојећим 

спортским 

објектима и 

изградња 

нових 

Изведени радови 

на санацији 

крова на 

градском 

стадиону 

Радови на 

санацији крова 

на градском 

стадиону 

Изведени 

радови на 

крову 

градског 

стадиона, 

записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

 

30.000 
30.000  0,00  0,00 30.000 



40 

Асфалтира

ње градског 

парка 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран 

градски парк 

Асфалтирање 

градског парка 

Изведени 

радови на 

асфалтирању 

градског 

парка, 

записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

72.000 

72.000 12.000 0,00 60.000 

41 

Радови на 

подлози у 

Балон сали 

у Лијешћу 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката 

Изведени радови 

на подлози у 

Балон сали у 

Лијешћу 

Радови на 

подлози у Балон 

сали у Лијешћу 

Урађена 

подлога у 

Балон сали  

0,00 

 

 

45.000 

0,00 0,00 0,00 45.000 

42 

Завршетак 

дома у 

Зборишту 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката 

Завршен дом у 

Зборишту 

Завршетак дома 

у Зборишту 

Изведени 

радови на 

објекту дома 

у Зборишту 

(Грант 

Министарств

а за људска 

права БиХ 

12.000 КМ) 

0,00 

 

 

 

 

25.000 25.000 13.000 0,00 12.000 

43 

Извођење 

радова на 

фасади на 

школи 

Драго 

Видошевић 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката 

Извршени 

радови на 

фасади на школи 

Драго 

Видошевић 

Извођење радова 

на фасади на 

школи Драго 

Видошевић 

Изведени 

радови на 

санацији 

фасаде на 

школи Драго 

Видошевић 

0,00 

 

 

 

28.000 

28.000 28.000 0,00 0,00 

44 

Санација 

канализациј

е у Улици 

Саве 

Ковачевића 

1.2. Пројекат 

реконструкције 

и 

ревитализације 

водоводне и 

канализационе 

мреже општине 

Брод 

Изградња 

канализације у 

Улици Саве 

Ковачевића 

Изградња 

канализације у 

Улици Саве 

Ковачевића  

Изведени 

радови на 

санацији 

канализације 

у Улици Саве 

Ковачевића 

0,00 

 

 

 

20.000 
20.000 0,00 0,00 20.000 



45 

Изградња 

канализациј

е у огранку 

Улице 

Бродског 

батаљона 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран 

огранак Улице 

Бродског 

батаљона 

Асфалтирање 

огранка Улице 

Бродског 

батаљона 

Изграђена 

канализација 

у огранку 

Улице 

Бродског 

батаљона 

(Буџет 10.000 

КМ и грађани 

из улице 

10.000 КМ) 

0,00 

 

 

 

 

 

20.000 
20.000 10.000 0,00 10.000 

46 

Изградња 

канализациј

е у Улици 

жртава 

усташког 

терора 

1.2. Пројекат 

реконструкције 

и 

ревитализације 

водоводне и 

канализационе 

мреже општине 

Брод 

Изградња 

канализације у 

Улици жртава 

усташког терора 

Изградња 

канализације у 

Улици жртава 

усташког терора 

Изграђена 

канализација 

у Улици 

жртава 

усташког 

терора 

0,00 

 

 

7.000 

7.000 7.000 0,00 0,00 

47 

Санација 

препумпне 

станице у 

Улици 

Јована 

Јовановића 

Змаја 

1.11. 

Осавремењива

ње 

водоодбрамбен

их објеката и 

чишћење 

каналске 

мреже у сврху 

одбране од 

поплава 

Санирана 

препумпна 

станица у Улици 

Јована 

Јовановића Змаја 

(Средства КП 

Комуналац и КП 

Водовод и 

канализација) 

Санација 

препумпне 

станице у Улици 

Јована 

Јовановића Змаја 

(Средства КП 

Комуналац и КП 

Водовод и 

канализација) 

 0,00 

 

 

 

 

20.000 
20.000 0,00 0,00 20.000 

48 

Набавка 

носача 

контекјнера 

за ЈКП 

Комуналац 

Брод 

5.6. Набавка 

опреме ЈКП 

Комуналац за 

прикупљање и 

разврставање 

рециклажног 

отпада 

Набављен носач 

контекјнера за 

ЈКП Комуналац 

Брод 

Набављен носач 

контекјнера за 

ЈКП Комуналац 

Брод (Средства 

буџета и Фонда 

за заштиту 

животне средине 

РС) 

 0,00 

 

 

 

 

27.000 
27.000 13.500 0,00 13.500 

  УКУПНО :         0,00 547.000 502.000 148.500 0,00 398.500 

 

Број:_____________                     Подпредсједник 

Датум: 28.02.2019.                        Скупштине општине 

                      Милош Станишић



      


