
 

                                                                                                                             ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 97/16 и 36/19), члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине 

Брод“, број 7/17) и члана 118. Пословника о раду Скупштине оппггине Брод („Службени 

шасник општине Брод“, број 9/17), Скупштина оппггине Брод, на 4. редовној сједници, 

одржаној дана 22.04. 2021. године д о н о с и, 

 

 

ПЛАН 

капиталних и других значајнијих улагања у 2021. години у складу са Стратегијом 

развоја општине брод за период 2016. - 2020. година 

 

УВОД 

 

План капиталних и других значајнијих улагања у 2021. години је у складу са Стратегијом 

развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година која је Одлуком 17.02.2021.године 

продужена  на временски период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године. 

 

Овај план 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 2021. 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 2021. године и пројекти који су били предвиђени у Плану капиталних и 

других значајнијих улагања у 2020. години, а чија реализација је започета. 

 

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

2020. година и Интегрални програм капиталних инвестиција општине Брод за период 

2021. - 2023. година и буџет за 2021. годину. 

 

План капиталних и других значајнијих упагања у 2021. години у складу са циљевима из 

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

разврстаних по стратешким циљевима, називу пројекта у Стратегији развоја, 

корисницима, очекиваним резултатима, начином спровођења, показатељима 

извршења/успјеха, планираној вредности пројеката, улагањима у 2021. години, изворима 

финансирања и одговорним организационим јединицама за провођење пројеката. 

 

 

 

 

 



ПЛАН КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ УЛАГАЊА 2021.ГОДИНЕ У СКЛАДУ СА СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД ЗА ПЕРИОД 2016-2020.ГОДИНА 

 

Рбр Назив пројекта 
Назив пројекта у 

Стратегији развоја 
Корисници 

Очекивани 

резултати 

Начин 

спровођења 

Показатељи 

извршења 

/успјеха 

Улагања 

у 2021. 

КМ 

Извори финансирања KM    

Буџетска 

средства  

Кредитна 

средства  

Грант/ 

остала 

средства  

Одговорна 

организациона 

јединица 

1 

Реконструкција 

филтер станице за 

прераду питке 

воде у Броду и 

радови н 

аканализационим 

колекторима 

1.2. Пројекат 

реконструкције и 

ревитализације 

водоводне и 

канализационе 

мреже општине Брод 

Сви 

становници и 

привреда 

општине Брод 

Бољи квалитет 

воде за пиће и 

квалитетнија 

одводња 

фекалних вода 

Извођење 

радова у 

2021.години 

Записник о 

примопредаји 

радова 

1.100.000 0 900.000 200.000 

Пројект 

имплементациони 

 тим, Одјељење за 

просторно 

уређење, Одсјек за 

локални развој, 

 Министарство 

финансија РС 

2 

Санација 

водоодбрамбених 

објеката на 

подручју општине 

Брод 

1.11 

Осавремењивање  

водобрамбених 

објеката и чишћење 

каналске мреже у 

сврху одбране од 

поплава 

Сви 

становници и 

привреда 

општине Брод 

Квалитетнији 

услови за 

живот, 

безбједност и  

сигурност од 

поплава 

Логистичка и 

сваки други 

вид подршке 

ЈП „Воде 

Српске“, 

извођење 

радова, 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

1.200.000 0 0 1.200.000 

ЈП "ВодеСрпске" 

Одјељење за 

просторно 

уређење,  за 

 привреду и 

 друштвене 

дјелатности  

 Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

3 

Изградња 

канализације у 

Улици пилота 

Пјанића 

1.2. Пројекат 

реконструкције и 

ревитализације 

водоводне и 

канализационе 

мреже општине Брод 

Становништво 

које живи на 

подручју 

изградње 

Боља и 

квалитетнија 

одводња 

фекалних вода 

Извођење 

радова у 

2021.години 

Записник о 

примопредаји 

радова 

50.000 50.000 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење,  Јавне 

набавке, Одјељење 

за финансије 

4 
Асфалтирање 

Улица 9. Маја 

1.8. Асфалтирање 

улица у градском 

подручју општине 

Брод 

Становништво 

које живи на 

подручју 

изградње 

улице, али и 

сви остали 

становници и 

привреда 

Асфалтирани 

путни правци, 

квалитетнија 

животна 

средина за 

становнике на 

подручју 

изградње 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

Записник о 

примопредаји 

радова 

35.000 0 0 35.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



5 

Асфалтирање 

Улице 

Видовданске 

1.8. Асфалтирање 

улица у градском 

подручју општине 

Брод 

Становништво 

које живи на 

подручју 

изградње 

улице, али и 

сви остали 

становници и 

привреда 

Асфалтирани 

путни правци, 

квалитетнија 

животна 

средина за 

становнике на 

подручју 

изградње 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

Записник о 

примопредаји 

радова 

25.000 0 0 25.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

6 

Асфалтирање 

Улице Саве 

Ковачевића - 

огранци 

1.8. Асфалтирање 

улица у градском 

подручју општине 

Брод 

Станов штво 

које живи на 

подручју 

изградње 

улице, али и 

сви остали 

становници и 

привреда 

Асфалтирани 

путни правци, 

квалитетнија 

животна 

средина за 

становнике на 

подручју 

изградње 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

Записник о 

примопредаји 

радова 

35.000 0 0 35.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

7 

Асфалтирање 

сокака 

Матињанин 

1.8. Асфалтирање 

улица у градском 

подручју општине 

Брод 

Становништво 

које живи у 

Горњим 

Колибама 

Асфалтирани 

путни правци, 

квалитетнија 

животна 

средина за 

становнике на 

подручју 

изградње 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

60.000 20.000 0 40.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

8 
Изградња 

аутобуске станице 

1.5. Изградња 

аутобуске станице 

Сви 

становници и 

привреда 

општине Брод 

Изградња 

аутобуске 

станице , 

квалитетнија 

животна 

средина за 

становнике 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

500.000 0 0 500.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



9 

Инфраструктура у 

пословним зонама 

у општини Брод 

1.9.Пословне зоне на 

подручју општине 

Брод 

Потенцијални 

инвеститори и 

привредници 

Брода 

Повољније 

пословно 

окружење 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

100.000 0 0 100.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

10 

Ширење јавне 

расвјете према 

програму ширења 

јавне расвјете 

1.10.0савремењивање 

и ширење електро 

мреже 

Грађани 

општине Брод, 

а посебно они 

који станују на 

подручју на 

којем се 

расвјета гради 

Створени 

квалитетнији 

услови за живот 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

25.000 25.000 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

11 

Изградња 

санитарног чвора 

на „Градској 

пијаци“ 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктурних 

објеката школа и 

доградња нових, 

редовно одржава 

Грађани и 

запослени на  

Градској 

пијаци 

Квалитетнији 

услови 

пословања и 

чистија 

животна 

средина 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 0 0 30.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

12 

Опремање 

кабинета за 

практичну 

наставу СШЦ 

„Никола Тесла“ 

4.1 Опремање 

васпитно-образовних 

установа савременом 

опремом за 

одржавање наставе 

Ученици СШЦ 

„НиколаТесла“ 

Квалитетнији 

услови за 

одржавање 

наставе и 

стицање знања 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, и 

примопредаја 

опреме 

Записник о 

опреме 

25.000 10.000 0 15.000 

СШЦ "Никола 

Тесла"Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



13 

Адаптација и 

проширење старе 

школе у Горњем 

Клакару у циљу 

стварања услова 

за бављење 

спортом 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктурних 

објеката школа и 

доградња нових, 

редовно одржавање 

објеката 

Грађани 

општине Брод, 

становници у 

Горњем 

Клакару, 

корисници 

просторија 

Квалитетнији 

услови за 

боравак у 

просторијама 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

25.000 10.000 0 15.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

14 

Санација крова 

изамјена 

столарије у ЈУП 

„Бели анђео“ 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктур них 

објеката школа и 

доградња нових, 

редовно одржавање 

објеката 

Дјеца која 

похађају 

установу и 

радници 

(особље 

установе) 

Квалитетнији 

услови за 

боравак дјеце и 

особља у ЈУП 

Бели Анђео 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 30.000 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

15 

Јачање 

капацитета КП 

Комвод набавком 

механизације 

5.6. Набавка опреме 

ЈКП Комуналац за 

прикупљање и 

разврставање 

рециклажног отпада 

ЈКП Комвод и 

становници 

општине 

Услови за 

ефикасније и 

продуктивније 

одржавање 

чистоће и боља 

заштита 

животне 

средине. 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање и 

примопредаја 

опреме 

Записник о 

опреме 

200.000 100.000 0 100.000 

ЈПК 

"Комвод"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 

осавремењивање 

територијалне 

Територијална 

ватрогасна 

јединица 

Услови за брже 

и ефикасније 

реаговање у 

случају појаве 

пожара 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, и 

примопредаја 

опреме 

Записник о 

опреме 

400.000 50.000 0 350.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



17 

Набавка 

стоматолошке 

јединице са 

пратећом 

опремом 

(полимеризациона 

лампа и 

стерилизатор). 

ЈЗУ Дом здравља 

Брод 

4.16 Набавка 

савремене опреме за 

дијагностику и 

лабораторију 

Сви 

становници  

општине Брод 

Квалитетнија 

здравствена 

зажтита 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора,  

Записник о 

примопредаји 

опреме 

40.000 0 0 40.000 

ЈЗУ " Дом 

здравља" Брод 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

18 
Видеонадзор у 

граду 

2.9. Програм 

туристичке понуде, 

"Wеб" презентација 

ТО Борд, изградња 

Инфо пулта ТОБ и 

константно 

ажурирање пре. 

Сви 

становници  

општине Брод 

Створени 

квалитетнији 

услови за живот 

и већа 

безбједност 

грађана 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

опреме 

30.000 30.000 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

19 

Изградња 

надстрешница за 

контејнере у 

граду 

5.6. Набавка опреме 

ЈКП Комуналац за 

прикупљање и 

разврставање 

рециклажног отпада 

Грађани 

општине Брод, 

а посебно они 

који станују на 

подручју на 

којем се 

настрешнице 

граде 

Квалитетнија и 

чистија 

животна 

средина 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 30.000 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

20 
Гараже за 

Општину 

1. Квалитетнија 

изграђена инфра 

структура општине 

Брод 

Грађани 

општине  и 

запослени у у 

згради 

Створени 

квалитетнији 

услови за 

живот, већа 

безбједност 

грађана,заштита 

возног парка 

општине Брод и 

визуелно бољи 

изглед 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

30.000 10.000 0 20.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



21 
Улагање у 

градску депонију 

5.8. Уклањање 

дивљих депонија и 

отпада 

Сви 

становници  

општине Брод 

Квалитетнија и 

чистија 

животна 

средина 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

150.000 50.000 0 100.000 

ЈПК "КОМВОД" 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

22 

Изградња 

канализације у 

Улици Првог 

српског батаљона 

1.2. Пројекат 

реконструкције и 

ревитализације 

водоводне и 

канализационе 

мреже општине Брод 

Становништво 

које живи на 

подручју 

изградње 

Боља и 

квалитетнија 

одводња 

фекалних вода 

Извођење 

радова у 

2021.години 

Записник о 

примопредаји 

радова 

40.000 40.000 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

23 

Издаци по основу 

улагања за 

прибављање 

земљишта за 

изградњу кружног 

тока 

1.3. Изградња 

заобилазнице са 

кружним 

раскрсницама 

саобраћаја и 

стварање услова за 

измјештање 

царинског терминала 

у Броду 

Сви становници 

и привреда 

општине Брод, 

као и пугници 

кој и користе 

гранични прелаз 

за путовање у 

ЕУ и из ЕУ 

Изграђена 

заобилазница 

чиме ће се 

смањити гужва 

на граничном 

прелазу и 

створити 

услови за 

измјештање 

царинског 

теринала 

Провођење 

процедуре 

куповине 

земљишта, 

закључивање 

уговора о 

купопродаји 

Уговор 0 

купопродаји 

земљишта 

100.000 100.000 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

24 

Асфалтирање у 

Горњем Клакару 

од краја асфалта 

до Вујића 

Модернизација 

путева на руралном 

подручју општине 

Брод 

Становништво 

које живи на 

подручју 

Асфалтирани 

путни правци. 

Квалитетнија 

животна 

средина за 

становнике на 

подручју 

изградње 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

80.000 0 0 80.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



25 

Асфалтирање у 

Доњем Клакару 

од Магистралног 

пута до Свичића 

Модернизација 

путева на руралном 

подручју општине 

Брод 

Становништво 

које живи на 

подручју 

Асфалтирани 

путни правци. 

Квалитетнија 

животна 

средина за 

становнике на 

подручју 

изградње 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

100.000 0 0 100.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

26 

Асфалтирање у 

Великој Брусници  

од Магистралног 

пута до шумарске 

куће 

Модернизација 

путева на руралном 

подручју општине 

Брод 

Становништво 

које живи на 

подручју 

Асфалтирани 

путни правци. 

Квалитетнија 

животна 

средина за 

становнике на 

подручју 

изградње 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

120.000 20.000 0 100.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

27 

Асфалтирање 

сокака од црквице 

(споменика) у 

Грку 

Модернизација 

путева на руралном 

подручју општине 

Брод 

Становништво 

које живи на 

подручју 

Асфалтирани 

путни правци. 

Квалитетнија 

животна 

средина за 

становнике на 

подручју 

изградње 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

50.000 0 0 50.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

28 

Завршетак 

бициклистичке 

стазе 

1.8. Асфалтирање 

улица у градском 

подручју општине 

Брод 

Становништво 

које живи на 

подручју 

Асфалтирани 

путни правци, 

квалитетнија 

животна 

средина за 

становнике на 

подручју 

изградње 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

80.000 0 0 80.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 
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Изградња подлоге 

на игралишту у 

насељу Скеле 

(код СШЦ 

Никола Тесла) 

4.Побољшање 

квалитета 

образовања и 

здравствене и 

социјалне заштите, 

додатно 

унапријеђени 

културни и спортски 

садржаји и већа 

ефикасност цивилног 

друштва 

Становништво 

које живи на 

подручју 

насеља 

"Скеле"  и 

ученици СШЦ 

Квалитетнији 

услови за 

бављење 

спортом у 

Броду 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

25.000 25.000 0 0 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

30 

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 

Сви 

становници  

општине Брод 

Квалитетнији 

услови за 

боравак у 

центру града и 

безбједнији 

центар за 

пјешаке 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

120.000 20.000 0 100.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

31 

Учешће у 

санацији фасада у 

граду 

4.5. Санација 

дотрајалих 

инфраструктурних 

објеката школа и 

доградња нових, 

редовно одржавање 

објеката 

Сви 

становници  

општине Брод 

и станари 

зграде 

Визуелно 

квалитетније 

стамбене зграде 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

50.000 25.000  0 25.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

32 

Просторно 

планска 

документација 

(Регулациони 

план и 

појединачни 

пројекти 

инфраструктуре) 

1.1. Израда 

ппросторно - планске 

документације 

општине Брод 

(Просторни, 

Урбанистички и 

појединачни 

пројекти 

инфраструктуре) 

Општина Брод, 

привредни ци и 

становништво 

општине 

Основа за 

плански развој 

општине и 

привреде, један 

од најважнијих 

докумената 

локалне 

заједнице 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

40.000 40.000 0  0 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 
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Реконструкција 

расвјете у Дому 

спортова- 

прелазак на Лед 

расвјету 

4.5.Санација 

дотрајалих 

инфраструктурних 

објеката и доградња 

нових 5.1. прелазак 

на ЛЕД расвјету 

Грађани и млади 

општине Брод 

који се баве 

спортом, 

Туристичка 

организација 

општине Брод 

Мања 

потрошња 

електричне 

енергије 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

5.000 5.000 0 0  

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

34 

Адаптација 

скупштинске 

сале, хола у старој 

школи и 

просторија у 

Дому културе у 

Лијешћу 

4.5 Санација 

дотрајалих 

инфраструктурних 

објеката школа и 

доградња нових 

Грађани општине 

Брод, становници 

Лијешћа, 

корисници 

просторија 

Квалитетнији 

услови за 

боравак у 

просторијама 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

40.000 20.000 0 20.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

35 

Учешће у 

реконструкцији и 

санацији 

спортских 

игралишта и 

терена 

4.27.Имплементација 

инфраструктурних 

пројеката на 

постојећим 

спортским објектима 

и изградња нових 

Омладина и 

спортисти на 

подручју 

општине Брод 

Спортски 

објекти условни 

за употребу 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

25.000 12.500 0 12.500 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

36 

Асфалтирање 

путног правца 

Грк - Жеравац 

3.17 Модернизација 

путева на руралном 

подручју општине 

Брод 

Становници 

Грка и 

Жеравца 

Квалитетније 

могућности за 

одвијање 

саобраћаја 

наведеним 

правцем 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

100.000 30.000 0 70.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 



37 

Асфалтиарање 

пута Лијешће - 

Лугови 

3.17 Модернизација 

путева на руралном 

подручју општине 

Брод 

Становници 

села Лијешће, 

Винска, Врела 

Квалитетније 

могућности за 

одвијање 

саобраћаја 

наведеним 

правцем 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

160.000 48.000 0 112.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

38 

Асфалтирање 

путног правца 

Црква – 

Јанковићи у 

Доњем Клакару 

3.17 Модернизација 

путева на руралном 

подручју општине 

Брод 

Становници 

Доњег Клакара 

Квалитетније 

могућности за 

одвијање 

саобраћаја 

наведеним 

правцем 

Провођење 

јавне 

набавке, 

потписивање 

уговора, 

именовање 

надзора, 

извођење 

радова и 

примопредаја 

радова 

Записник о 

примопредаји 

радова 

125.000 40.000 0 85.000 

Одјељење за 

просторно 

уређење, референт 

за Јавне набавке, 

Одјељење за 

финансије 

  
UKUPNO      5.380.000 840.500 900.000 3.639.500 

  

 

 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 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: 

 

Правни основ за доношење овог Плана се налази члану 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), којим је прописана 

надлежност Скупштине јединице локалне самоуправе да доноси планове и програме развоја јединице 

локалне самоуправе, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних 

улагања, 

 

- чланом 41. став 1. тачка 5. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 

7/17)     прописано је да Скупштина општине доноси планове и програме развоја општине, 

план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања; 

. 

-  чланом члан 118. Пословника о раду Скупштине оппггине Брод („Службени шасник општине 

Брод“, број 9/17),  Планове и програме Скупштина доноси ради  остваривања циљева и 

интереса развоја у општини. 

 

 

Разлози за доношење Плана:  

 

Овај План капиталних и других значајнијих улагања у 2021. години садржи планирана 

улагања у пројекте који су садржани у важећој Стратегији развоја општине Брод за период 2016. - 

2020. година за чију су имплементацију обезбјеђена средства за реализацију у 2021. 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 2021. године 

и пројекти који су били предвиђени у Плану капиталних и других значајнијих улагања у 2020. 

години, а чија реализација је започета. 

Стратегији развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година је важила до 

31.12.2020.године која је Одлуком 17.02.2021.године продужена  на временски период од 01.01.2021. 

године до 31.12.2021. године. 

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

2020. година, Интегрални програм капиталних инвестиција општине Брод за период 2021. - 2023. 

година и буџет за 2021. годину.Планом су обухваћени пројекти из области инфраструктуре, 

просторног уређења, привреде, пољопривреде, туризма и заштите животне средине, образовања, 
културе, спорта, невладиног сектора, здравства, социјалне заштите и других области 

Овај план омогућава једноставније провођење пројеката, праћење и извјештавање о утрошеним 

средствима у развој општине Брод. 

 

 

            Обрађивач                                                                                        Предлагач 

 

Одсјек за локални развој                                                Начелник општинe 

 

 


