
          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 – Пречишћени текст („Службени 

гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод, на 3. редовној сједници одржаној 

дана 23.03.2021. године  д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних и других значајнијих 

улагања у 2020. години у складу са Стратегијом развоја општине брод за период 

2016. – 2020. година 

 

 

1. Усваја се Извјештај о реализацији Плана капиталних и других значајнијих 

улагања у 2020. години у складу са Стратегијом 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:____________/21                              Предсједник 

Датум:                                   Скупштине општине 

 

                                                                                                 Александар Крушкоњић   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

о реализацији Плана капиталних и других значајнијих улагања у 2020. години у 

складу са Стратегијом развоја општине Брод за период 2016.-2020. година 

Програмом рада Скупштине општине Брод за 2020. годину предвиђена је тачка дневног 

реда „Извјештај о реализацији  Плана капиталних и других значајнијих улагања у 2020. години 

у складу са Стратегијом 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 2020. 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 у 2019. години испунила услове за добијање BFC SEE сертификата 

(Business Friendly Certificate South Eastern Europe) и сачувала статус Општине са повољним 

пословним окружењем у 2020. години. 

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 2020. 

години. С обзиром на наведено, у извјештају је представљена веза сваког појединачног пројекта 

са циљевима из Стратегије. 

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.  

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

2020. години и који су у припреми. 

 

 

 

 

 



Бр 
Назив 

пројекта 

Назив 

пројекта у  

Стратегији 

развоја 

Очекивани 

резултати 
Урађено  

Показатељи 

извршења / 

успјеха 

Планирана 

улагања у 

2020. 

Остварен

а улагања 

у 2020. 

Укупна 

вриједност  

Извори финансирања 

Одговорна 

организацио

на јединица 

Буџетска 

средства 

Кредитн

а 

средства 

Грант/ост

ала 

средства 

1 

Реконструк

ција филтер 

станице за 

прераду 

питке воде 

у Броду и 

радови н 

аканализац

ионим 

колекторим

а 

1.2. Пројекат 

реконструкције 

и 

ревитализације 

водоводне и 

канализационе 

мреже општине 

Брод 

Бољи 

квалитет 

воде за пиће 

и 

квалитетниј

а одводња 

фекалних 

вода 

Изведени 

радови на 

изградњи 

око 30% 

дистрибути

вних 

цјхевовода 

(око 4.500 

метара) 

Записник о 

примопредаји 

радова и 

овјерене 

ситуације. 

3.000.000 420.600 3.000.000 0,00 420.600 0,00 

Пројект 

имплементаци

они тим, 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одсјек за 

локални 

развој, 

Министарство 

финансија РС 

2 

Завршетак 

радова на 

изградњи 

заобилазни

це  

1.3. Изградња 

заобилазнице 

са кружним 

раскрсницама 

саобраћаја и 

стварање 

услова за 

измјештање 

царинског 

терминала у 

Броду 

Изграђена 

заобилазни

ца чиме ће 

се смањити 

гужва на 

граничном 

прелазу и 

створити 

услови за 

измјештање 

царинског 

теринала 

Изграђена и 

асфалтиран

а 

заобилазни

ца Записник о 

примопредаји 

радова 

1.000.000 1.660.000 1.660.000 0,00  0,00  1.660.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење,  

ЈУ Путеви 

Српске 

3 

Издаци по 

основу 

улагања за 

прибављањ

е земљишта 

за изградњу 

кружног 

тока 

1.3. Изградња 

заобилазнице 

са кружним 

раскрсницама 

саобраћаја и 

стварање 

услова за 

измјештање 

царинског 

терминала у 

Броду 

Изграђена 

заобилазни

ца чиме ће 

се смањити 

гужва на 

граничном 

прелазу и 

створити 

услови за 

измјештање 

царинског 

теринала 

Oткупљено 

земљиште у 

вриједности 

од 24.600 

КМ и 

урађен 

пројекат 

изведеног 

стања 

заобилазни

це – 6.900 

КМ. 

Уговор о 

купопродаји 

земљишта 

100.000 31.500 31.500 31.500 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



4 

Изградња 

кружног 

тока код 

градских 

базена 

1.3. Изградња 

заобилазнице 

са кружним 

раскрсницама 

саобраћаја и 

стварање 

услова за 

измјештање 

царинског 

терминала у 

Броду 

Изграђена 

заобилазни

ца чиме ће 

се смањити 

гужва на 

граничном 

прелазу и 

створити 

услови за 

измјештање 

царинског 

теринала 

Асфалтиран 

кружни ток 

код 

градских 

базена 
Записник о 

примопредаји 

радова 

800.000 1.000.000 1.000.000 0,00  0,00  1.000.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење,  

ЈУ Путеви 

Српске 

5 

Изградња 

кружног 

тока код 

маркета 

Дујанић 

1.3. Изградња 

заобилазнице 

са кружним 

раскрсницама 

саобраћаја и 

стварање 

услова за 

измјештање 

царинског 

терминала у 

Броду 

Изграђена 

заобилазни

ца чиме ће 

се смањити 

гужва на 

граничном 

прелазу и 

створити 

услови за 

измјештање 

царинског 

теринала 

Асфалтиран 

кружни ток 

код маркета 

Дујанић 

Записник о 

примопредаји 

радова 

800.000 1.140.000 1.140.000 0,00  0,00  1.140.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење,  

ЈУ Путеви 

Српске 

6 

Изградња 

тротоара у 

Улици 

крајишких 

бригада 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње 

(без 

прашине и 

блата) 

Асфалтиран 

тротар – 

70.300 КМ, 

постављена 

ограда на 

раскрсници 

– 3.000 КМ 

и урађен 

пројекат 

изведеног 

стања – 

5.900 КМ 

Записник о 

примопредаји 

радова 

120.000 79.200 79.200 79.200  0,00 0,00  

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

7 

Асфалтира

ње тротоара 

у Улицу 

Краља 

Петра 

Првог 

Ослободиоц

а 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике  

Асфалтиран 

тротоар у 

Улици 

Краља 

Петра 

Првог 

Ослободиоц

а 

Записник о 

примопредаји 

радова 

100.000 126.500 126.500 126.500 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



8 

Асфалтира

ње Борачке 

улице са 

огранком 

Улице 

Бранка 

Ковачевића 

и изградња 

канализациј

е 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње  

Асфалтиран

а Борачка 

улица 

Записник о 

примопредаји 

радова 

60.000 56.800 56.800 56.800 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

9 

Асфалтира

ње тротоара 

у 

Стадионско

ј улици 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње  

Асфалтиран 

тротоар у 

Стадионско

ј улици Записник о 

примопредаји 

радова 

100.000 81.300 81.300 81.300 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

10 

Асфалтира

ње у 

Горњем 

Клакару од 

краја 

асфалта до 

Вујића 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње  

Није 

урађено 

Записник о 

примопредаји 

радова 

80.000 0,00 80.000 0,00 0,00 0.00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

11 

Асфалтира

ње у Доњем 

Клакару од 

магистралн

ог пута до 

Свичића 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње  

Није 

урађено  

Записник о 

примопредаји 

радова 

100.000 0,00 100.000 0,00 0,00 0.00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



12 

Асфалтира

ње у 

Великој 

Брусници 

од 

магистралн

ог пута до 

шумарске 

куће 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње  

Није 

урађено. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

120.000 0,00 120.000 0,00 0,00 0.00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

13 

Асфалтира

ње сокака 

до црквице 

(споменика) 

у Грку 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње  

Није 

урађено. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

50.000 0,00 50.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

14 

Завршетак 

бициклисти

чке стазе 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње  

Није 

урађено. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

80.000 0,00 80.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

15 

Асфалтира

ње Улице 

Лазе 

Лазаревића 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње  

 

Асфалтиран

а Улица 

Лазе 

Лазаревића. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

50.000 42.300 42.300 42.300 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

16 

Изградња 

подлоге на 

игралишту 

у насељу 

Скеле (код 

СШЦ 

Никола 

Тесла) 

4.Побољшање 

квалитета 

образовања и 

здравствене и 

социјалне 

заштите, 

додатно 

унапријеђени 

културни и 

Квалитетниј

и услови за 

бављење 

спортом у 

Броду 

Није 

урађено. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

25.000 0,00 25.000 0.00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



спортски 

садржаји и 

већа 

ефикасност 

цивилног 

друштва 

17 

Реконструк

ција Трга 

Патријарха 

Павла 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Квалитетниј

и услови за 

боравак у 

центру 

града и 

безбједнији 

центар за 

пјешаке  

Није 

рађено. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

500.000 0,00 500.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

18 

Реновирање 

зграде суда 

у Броду 

4.Побољшање 

квалитета 

образовања и 

здравствене и 

социјалне 

заштите, 

додатно 

унапријеђени 

културни и 

спортски 

садржаји и 

већа 

ефикасност 

цивилног 

друштва 

Квалитетниј

и услови за 

боравак у 

центру 

града и 

безбједнији 

центар за 

пјешаке 

Није 

рађено. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

120.000 0,00 120.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

19 

Извођење 

радова на 

санацији 

крова 

школе у 

Грку, школе 

у Горњем 

Клакару, 

свлачиониц

е у Горњим 

Колибама и 

објекту 

мјесне 

заједнице у 

Сијековцу 

4.Побољшање 

квалитета 

образовања и 

здравствене и 

социјалне 

заштите, 

додатно 

унапријеђени 

културни и 

спортски 

садржаји и 

већа 

ефикасност 

цивилног 

друштва 

Створени 

бољи 

услови за 

бављење 

спортом 

младих као 

и бољи 

услови за 

средњошко

лце 

Урађен 

кров и врата 

на школи у 

Горњем 

Клакару – 

18.800 КМ 

и 

свлачиониц

е у 

Сијековцу – 

17.300 КМ. 

Записници о 

примопредаји 

радова 

50.000 36.100 36.100 36.100 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 
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Инфраструк

тура у 

пословним 

зонама  

1.9 Пословне 

зоне на 

подручју 

Општине Брод 

Повољније 

пословно 

окружење 

Није 

рађено. 

Записници о 

примопредаји 

радова 

300.000 0,00 300.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

21 

Куповина 

земље за 

игралиште 

у Доњем 

Лијешћу 

4.27.Имплемен

тација 

инфраструктур

них пројеката 

на постојећим 

спортским 

објектима и 

изградња 

нових 

Створени 

бољи 

услови за 

бављење 

спортом 

младих 

Прибављен

о земљиште 

без накнаде, 

обезбијеђен 

материјал 

за 

надстрешни

цу и уређен 

терен 

Уговор о 

купопродаји 

земљишта 

15.000 12.400 12.400 12.400 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одјељење за 

финансије 

22 

Проширење 

јавне 

расвјете 

1.10.Осавреме

њивање и 

ширење 

електро мреже 

Створени 

квалитетниј

и услови за 

живот 

Проширена 

јавна 

расвјета 

према 

програму 

ширења 

јавне 

расвјете 

Записници о 

примопредаји 

радова 

50.000 66.800 66.800 66.800 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

23 

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. 

Створени 

квалитетниј

и услови за 

живот и 

већа 

безбједност 

грађана 

Није 

рађено. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 0,00 30.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије, 

Одсјек за 

локални 

развој 
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Реконструк

ција 

саниртарног 

чвора у 

Основној 

школи 

„Свети 

Сава“ у 

Броду 

 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката 

Створени 

квалитетниј

и услови за 

боравак у 

школи 

Изведени 

радови на 

реконструк

цији 

санитарних 

чворова у 

основној 

школи 

Записник о 

примопредаји 

радова 

200.000 194.100 194.100 0,00 0,00 

194.100 

Грант 

Владе 

Србије 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

25 

Учешће у 

санацији 

фасада у 

граду 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката 

Визуелно 

квалитетниј

е стамбене 

зграде 

Изведени 

радови на 

фасадама у 

центру 

града у 

Улици 

Светог Саве 

Записник о 

примопредаји 

радова 

50.000 42.800 42.800 25.500 0,00 

17.300 

станари 

зграда 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

26 

Санација 

крова на 

ЈУП „Бели 

Анђео“ 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката 

Квалитетен

ији услови 

за боравак 

дјеце и 

особља у 

ЈУП Бели 

Анђео 

Није 

рађено. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 0,00 30.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

27 

Јачање 

капацитета 

ЈКП 

Комвод 

набавком 

механизациј

е 

5.6. Набавка 

опреме ЈКП 

Комвод за 

прикупљање и 

разврставање 

комуналног 

отпада 

Услови за 

ефикасније  

сакупљање 

и одвоз 

комуналног 

отпада 

Набављена 

ротациона 

косилица, 

контејнери 

и таруп 

Записник о 

примопредаји 

опреме 

200.000 30.000 30.000 30.000 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 
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Набавка 

једног 

санитетског 

возила 

хитне 

помоћи за 

потребе ЈЗУ 

Дом 

здравља 

4.15 Одрживо 

функционисањ

е ЈЗУ Дом 

здравља Брод 

Квалитетниј

а 

здравствена 

заштита 

Набављено 

санитетско 

возило из 

грант 

средстава 

Србије 

Записник о 

примопредаји 

опреме 

100.000 98.000 98.000 0,00 0,00 98.000 

Комисија за 

примопредају 

возила 

29 

Адаптација 

простора за 

ЦНЦ 

машину у 

СШЦ 

„НИкола 

Тесла“ 

4.5 Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових 

Квалитетниј

и услови за 

одржавање 

наставе и 

стицање 

знања 

Адаптиран 

простор за 

ЦНЦ 

машину у 

СШЦ 

Никола 

Тесла 

Записник о 

примопредаји 

опреме 

15.000 17.900 17.900 17.900 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

30 

Опремање 

кабинета за 

практичну 

наставу у 

СШЦ 

„Никола 

Тесла“ 

4.1 Опремање 

васпитно-

образовних 

установа 

савременом 

опремом за 

одржавање 

наставе 

Квалитетниј

и услови за 

одржавање 

наставе и 

стицање 

знања 

Није 

рађено. 

Записник о 

примопредаји 

опреме 

25.000 0,00 25.000 0,00 0,00 0,00 

СШЦ 

„НИкола 

Тесла“, јавне 

набавке, 

Одјељење за 

финансије 

31 

Набавка 

возила за 

ватрогасну 

јединицу 

5.11. Набавка 

опреме за 

личну заштиту 

ватрогасаца и 

осавремењива

ње 

територијалне 

ватрогасне 

јединице 

Услови за 

брже и 

ефикасније 

реаговање у 

случају 

појаве 

пожара 

У завршној 

фази, 

возило још 

увијек није 

испоручено.  

Записник о 

примопредаји 

возила 

400.000 0,00 400.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно  

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

32 

Израда 

Географско

г 

информаци

оног 

система 

(ГИС) 

1.1. Израда 

просторно – 

планске 

документације 

општине Брод 

(Просторни, 

Урбанистички 

и појединачни 

пројекти 

инфраструктур

ре) 

Лакши и 

поузданији 

приступ 

информациј

ама и 

подацима 

Набављен 

софтвер за 

ГИС. Системски 

приказ 

података о 

инсталацијама 

и 

инфраструктур

и у Броду 

50.000 48.100 48.100 48.100 0,00 0,00 

Одјељење за 

финансије, 

Одјељење за 

просторно 

уређење 
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Набавка 

стоматолош

ке јединице 

са 

полимериза

ционом 

лампом и 

стерилизато

ром за ЈЗУ 

Дом здр. 

4.15 Одрживо 

функционисањ

е ЈЗУ Дом 

здравља Брод 

Квалитетниј

а 

здравствена 

заштита 

Није 

рађено. 

Записник о 

примопредаји 

опреме 

30.000 0,00 30.000 0,00 0,00 0,00 

ЈЗУ Дома 

здравља, 

Одјељење за 

финансије 

34 

Изградња 

надстрешни

ца за 

контејнере 

у граду 

5.6 Набавка 

опреме за ЈКП 

Комвод за 

прикупљање и 

разврставање 

комунлалног 

отпада 

Квалитетниј

а и чистија 

животна 

средина 

Није 

рађено. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 0,00 30.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

35 

Изградња 

гаража за 

Општину 

1. 

Квалитетнија и 

изграђенија 

инфраструктур

а општине 

Брод 

Очуванији 

возни парк 

и визуелно 

прихватљив 

изглед 

гаража 

Није 

рађено. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 0,00 30.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

36 

Улагање у 

градску 

депонију 

5.8 Уклањање 

дивљих 

депонија и 

отпада 

Провођење 

поступка 

јавне 

набавке, 

потписивањ

е уговора, 

примопреда

ја радова 

Није 

рађено. Записник о 

примопредаји 

радова, чистија 

околина, 

условнија за 

употребу 

депонија 

150.000 0,00 150.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 
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Просторно 

планска 

документац

ија 

(Регулацион

и план и 

појединачн

и пројекти 

инфраструк

туре 

1.1. Израда 

просторно – 

планске 

документације 

општине Брод 

(Просторни, 

Урбанистички 

и појединачни 

пројекти 

инфраструктур

ре) 

Основа за 

плански 

развој 

општине и 

привреде, 

један од 

најважнијих 

докумената 

локалне 

заједнице 

Урађен 

Урбанистич

ки план у 

форми 

преднацрта. 

Важећи 

Урбанистички 

план и Главни 

пројекат 

саобраћајне 

сигнализације 

40.000 25.500 25.500 25.500 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

38 

Реконструк

ција 

расвјете у 

Дому 

спортова – 

прелазак на 

ЛЕД 

расвјету 

4.5 Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових 

5.1 прелазак на 

ЛЕД расвјету 

Мања 

потрошња 

електричне 

енергије 

Није 

рађено. Записник о 

примопредаји 

радова, нова 

расвјетна 

тијела, мања 

потрошња ел. 

енергије 

5.000 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

39 

Адаптација 

скупштинск

е сале, хола 

у старој 

школи и 

просторија 

у Дому 

културе у 

Лијешћу 

4.5 Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката 

школа и 

доградња 

нових 

Квалитетниј

и услови за 

боравак у 

просторија

ма  

Саниран 

улаз у 

Скупштинс

ку салу и 

дио Дома 

културе у 

Лијешћу 

Записник о 

примопредаји 

радова 

20.000 20.550 20.550 20.550 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

референт за 

Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

40 

Учешће у 

реконструк

цији и 

санацији 

спортских 

игралишта 

и терена 

4.27.Имплемен

тација 

инфраструктур

них пројеката 

на постојећим 

спортским 

објектима и 

изградња 

нових 

Спортски 

објекти 

условни за 

употребу 

Набављени 

кошеви и 

табле 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 4.300 4.300 4.300 0,00 0,00 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одјељење за 

финансије 
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Асфалтира

ње у Малој 

Брусници 

од пута 

Брод – Оџак 

до 

православне 

цркве 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтиран

и путни 

правци, 

квалитетниј

а животна 

средина за 

становнике 

на подручју 

изградње  

Асфалтиран 

пут од 

магистралн

ог пута до 

цркве и од 

цркве у 

унутрашњо

ст села, као 

и 

Тодоровића 

сокак. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

25.000 52.800 52.800 29.800 0,00 
23.000 

грађани 

Одјељење за 

просторно 

уређење, 

Одјељење за 

финансије, 

јавне набавке 

  УКУПНО :         9.080.000  5.287.550 9.971.950 734.550 420.600 4.132.400   

 

 

 

Образложење:  

 

 

На подручју општине Брод у 2020. години су остварене укупне инвестиције у износу од 5.500.850 КМ. 

 

Општина Брод је у 2020. години реализовала План капиталних и других значајнијих улагања у износу од 5.287.550 КМ, односно око 58%. Поред 

ових средстава, у пројекте стратешког развоја, у 2020. години, а који се не налазе у Плану је уложено 213.300 КМ (табела испод). 

 

Од укупног износа уложених средстава, средства буџета Општине Брод утрошена на реализацију Плана и инвестиција које нису предвиђене 

планом је 947.850 КМ, односно око 17%, грант средства 4.132.400 КМ, односно 75% и кредит Европске инвестиционе банке за реализацију пројекта 

реконструкције водоводне и канализационе мреже 420.600 КМ, односно 8%. 

 

Од укупног износа грант средстава, највеће учешће имају грант средства Владе Републике Српске 3.800.000 КМ за заобилазницу и грант средства 

Републике Србије у износу од 292.100 КМ за санитарне чворове у Основној школи Свети Сава и возило хитне помоћи за ЈЗУ Дом здравља. Остатак 

средстава утрошен на капитална улагања у износу од 40.300 КМ је учешће грађана на санацију фасада на зградама у граду и асфалтирање у 

Брусници. 

 

 

 

 

 

 



Пројекти реализовани у 2020. години који нису предвиђени Планом капиталних улагања у 2020. години 

Бр 
Назив 

пројекта 

Назив 

пројекта у  

Стратегији 

развоја 

Очекивани 

резултати 
Урађено 

Показатељи 

извршења/ 

успјеха 

Планирана 

улагања у 

2020. 

 

Остварена 

улагања у 

2020.  

Укупна 

планирана 

вриједност  

Планиран извор финансирања  

 

   Буџет         Кредит           Грант 

1 

Санција 

паркета у 

малој 

дворани 

Дома 

спортова, и 

дио 

столарије 

4.Побољшање 

квалитета 

образовања и 

здравствене и 

социјалне 

заштите, 

додатно 

унапријеђени 

културни и 

спортски 

садржаји и 

већа 

ефикасност 

цивилног 

друштва 

Квалитетнији 

услови за 

бављење 

спортом у 

затвореном 

простору. 

Изведени радови 

на санацији 

паркета и 

промијењена 

улазна врата на 

Дому спортова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

20.400 20.400 20.400  0,00 0,00 

2 

Асфалтира

ње платоа 

испред 

Основне 

школе 

Лијешће 

4.5.  Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката, 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката 

Квалитетнији 

услови за дјецу 

школског 

узраста у 

Основној школи 

Лијешће у 

Лијешћу   

Изведени радови 

на асфалтирању 

платоа 

Записник о 

примопредаји 

возила и 

апарата 

0,00 

 

 

 

 

19.900 19.900 19.900  0,00 0,00 

3 

Проширења 

поред 

путева у 

Горњем и 

Доњем 

Клакару и 

асфалтирањ

е 

проширења 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Лакше одвијање 

саобраћаја на 

подручју 

мјесних 

заједница Горњи 

и Доњи Клакар, 

боњи услови за 

бављење 

пољопривредом. 

Изведени радови 

на асфалтирању 

путева и 

проширењу 

путева 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

34.300 34.300  34.300  0,00 0,00 

4 

Асфалтира

ње пута 

Ђорђића 

сокак 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Створени услови 

за квалитетније 

одвијање 

саобраћаја, 

створени бољи 

услови за 

Асфалтиран 

Ђорђића сокак 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

30.000 
30.000 30.000 0,00 0,00 



бављење 

пољопривредом 

у Брусници 

5 

Асфалтира

ње Улица:  

Милана 

Тепића, 

Бранка 

Ћопића, 

пута између 

ове двије 

улица, 

Улице 

српских 

бораца. 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Квалитетнији 

услови за живот 

грађана у 

асфалтираним 

улицама. 

Изведени радови 

на асфалтирању 

градских улица. 

Записник о 

примопредаји 

радова и 

опреме 

0,00 

 

 

 

 

 

61.500 
61.500 61.500  0,00 0,00 

6 

Бетонирање 

плоче на 

објекту 

Кајак клуба 

Премијум 

4.27. Имплем. 

инфраструктур

них пројеката 

на постојећим 

спортским 

објектима и 

изградња 

нових  

Стварање 

квалитетнијих 

услова за 

бављење 

кајакашким 

спортом. 

Изведени радови 

на бетонирању 

плоче. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

14.700 
14.700 14.700 0,00 0,00 

7 

Амбуланте 

Горњи 

Клакар, 

Доњи 

Клакар и 

Сијековац 

4.14 Изградња 

амбуланти на 

сеоском 

подручју 

Стварање 

квалитетнијих 

услова 

здравствене 

заштите за 

становнике села 

у којима су 

амбуланте 

оспособљене. 

Изведени радови 

на адаптацији 

објеката у 

мјесним  

заједницама у 

циљу отварања 

амбуланти. 

Записник о 

примопредаји 

радова и пећи 

0,00 

 

 

9.500 

9.500 9.500 0,00 0,00 

8 

Свлачиониц

е ФК 

Лијешће 

4.27. Имплем. 

инфраструктур

них пројеката 

на постојећим 

спортским 

објектима и 

изградња 

нових 

Стварање 

квалитетнијих 

услова за 

бављење 

фудбалом у 

Лијешћу.  

Изведени радови 

на домовима на 

свлачионицама. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

8.900 
8.900 8.900 0,00 0,00 



9 

Изграђен 

темељ 

видиковца у 

Врелима, 

транспорто

ван 

аконструкц

ија и 

изграђен 

кров 

4.27. Имплем. 

инфраструктур

них пројеката 

на постојећим 

спортским 

објектима и 

изградња 

нових 

Боља туристичка 

понуда, као и 

развој сеоског 

туризма 

Изведени радови 

на изградњи 

темеља 

видиковца, 

транспортована 

конструкција и 

изграђен кров. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

14.100 
14.100 14.100 0,00 0,00 

  УКУПНО :         0,00 213.300 213.300 213.300 0,00 0,00 

 

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

 

 

Број:________________                                    Предсједник 

Датум:______________                     Скупштине општине   

                                      Александар Крушкоњић 



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) 

који прописује да Скупштина разматра и усваја извјештаје, 

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

текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) члан 111. прописује 

надлежност Скупштине општине да доноси закључке, а члан 117. да закључком 

Скупштина заузима ставове, изражава мишљење, даје сагласност или потврђује 

поједине акте. 

 

Разлог: 

Општина Брод сваке године у складу са Приједлогом буџета за наредну годину доноси 

План капиталних и других значајнијих улагања. Овај план омогућава једноставније провођење 

пројеката, праћење и извјештавање о утрошеним средствима у развој општине Брод. На почетку 

године се Скупштини општине даје на усвајање Извјештај о реализацији Плана за претходну 

годину. Овај извјештај је у плану рада Скупштине општине за фебруарску сједницу. 

  

            Обрађивач:               Предлагач 

Одсјек за локални развој           Начелник општине 

      


