
          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 и 3/20), Скупштина општине Брод, на 36. редовној сједници одржаној дана 

28.02.2020. године  д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних и дугих значајнијих 

улагања у 2019. години у складу са циљевима из Стратегије развоја општине Брод 

за период 2016.-2020. година 

 

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

улагања у 2019. 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:____________/20                              Предсједник 

Датум: 28.02.2020.                                 Скупштине општине 

 

                                                                                                       Милош Станишић   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



И З В Ј Е Ш Т А Ј  

о реализацији Плана капиталних и других значајнијих улагања у 2019. години у 

складу са циљевима из Стратегије 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 2019. 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 2019. 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). 

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 2019. 

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 2019. години сматрамо да је степен 

извршења за 2019. 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 2018. 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 

2019. години и који су у припреми. 

 

 

 

 



 

Бр 
Назив 

пројекта 

Назив 

пројекта у  

Стратегији 

развоја 

Очекивани 

резултати 
Урађено 

Показатељи 

извршења/ 

успјеха 

Планирана 

улагања у 

2019. 

 

Остварена 

улагања у 

2019.  

Укупна 

планирана 

вриједност  

Планиран извор финансирања  

Буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Грант/ 

остала 

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 

Цјевоводи у 

дужини од око 

15 

километарачиме 

ће се замијенити 

дио азбестно –

цементних 

цијеви и  

смањити губици 

воде у мрежи 

Потписан уговор 

вриједности 

1.305.000 КМ 

изведени радови 

на изградњи 

цјевовода и 

кућним 

прикључцима у 

вриједност од 

око 1.040.000 

КМ 

Нове ПХД 

цијеви 

умјесто 

азбестно 

цементних 

цијеви. Мањи 

губици на 

водоводној 

мрежи. 

1.500.000 

 

 

 

 

 

 

1.040.000 
4.080.000 0,00 1.040.000 0,00 

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 

Изграђена 

заобилазница 

чиме ће се 

смањити гужва 

на граничном 

прелазу и 

створити услови 

за измјештање 

царинског 

теринала 

Ријешени 

имовинско 

правни односи, 

Изабран извођач 

радова, Изграђен 

дио 

заобилазнице у 

вриједности 

560.000 КМ, у 

току избор 

извођача радова 

за изградњу 

кружних токова.   

Изграђен 

азаобилазниц

а са кружним 

токовима. 

Ријешено 

питање гужве 

и 

камионскоиг 

саобраћаја на 

граничном 

прелазу. 

2.600.000 

 

 

 

 

 

 

948.600 2.600.000 88.600 0,00  

860.000    

ЈП Путеви 

РС 

3 

Асфалтира

ње путног 

правца 

Лугови – 

Нареци и 

сокака 

Продановић

у Горњем 

Клакару 

3.17. 

Модернизација 

путева на 

руралном 

подручју 

општине Брод 

Асфалтирани 

путни правци, 

квалитетнија 

животна средина 

за становнике на 

подручју 

изградње (без 

прашине и 

блата) 

Изведени радови 

на асфалтирању 

путног правца и 

сокака 

Записник о 

примопредаји 

радова, 

квалитетнија 

повезаност 

мјеста кроз 

које су 

правци 

асфалтирани 

195.000 

 

 

 

 

 

195.000 195.000 42.000  0,00  
153.000 

Влада РС 



4 

Асфалтира

ње улице од 

Улице 

Јована 

Дучића до 

Плавих 

Скела 

(Пројекат 

из 2018. 

Године) 

1.8. 

Асфалтирање 

улица у 

градском 

подручју 

општине Брод 

Асфалтирани 

путни правци, 

квалитетнија 

животна средина 

за становнике на 

подручју 

изградње (без 

прашине и 

блата) 

Асфалтиран 

аулица, 

постављени 

ивичњаци и 

урађен тротоар 

са обије стране 

улице 

Записник о 

примопредаји 

радова, 

асфалтирана 

саобраћајниц

а 

210.000 

 

 

 

 

241.000 
210.000 100.000 0,00  

141.000 

Влада РС 

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 

Створени бољи 

услови за 

бављење 

спортом младих 

као и бољи 

услови за 

средњошколце 

Изведени радови 

на крову средње 

школе, 

замијењена врата 

на старој 

основној школи, 

зидарски радови 

на дому у 

Зборишту,  

Записник о 

примопредаји 

радова 

60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.970 60.000 12.970  0,00 0,00  

6 

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 

Средства за 

куповину 

земљишта су 

предвиђена у 

2020. години у 

износу од 15.000 

КМ 

Купопродајн

и уговор 
10.000 

 

 

 

 

0,00 10.000 0,00  0,00  0,00 



7 

Опрема за 

вртић Скеле 

4.3. Стављање 

у функцију 

огранка ЈУ за 

предшколско 

образовање у 

насељу Скеле 

Створени услови 

за боравак једног 

дијела дјечије 

популације у 

вртићу 
Купљена опрема 

за Вртић Скеле  

Записник о 

примопредаји 

опреме, 

квалитетнији 

услови за 

боравак дјеце 

у вртићу 

20.000 

 

 

 

 

28.320 20.000 0,00  0,00  

28.320 

Грант 

Владе РС  

8 

Замјена 

столарије 

на градској 

мртвачници 

5. 

Eксплоатација 

ресурса уз 

уважавање 

европских 

стандарда 

енергетске 

ефикасности и 

заштите 

животне 

средине 

Функционалнија 

и естетски 

прихватљивија 

мртвачница 

 
Записник о 

примопредаји 

радова 

12.000 

 

 

 

 

 

5.970 12.000 5.970  0,00  0,00 

9 

Постављањ

е ограде на 

Градском 

гробљу 

5. 

Eксплоатација 

ресурса уз 

уважавање 

европских 

стандарда 

енергетске 

ефикасности и 

заштите 

животне 

средине 

Ограђено гробље 

Изведени радови 

на асфалтирању 

(Грант средства 

Владе РС) 

Записник о 

примопредаји 

радова 

32.000 

 

 

 

 

 

27.900 32.000 0,00  0,00  

27.900 

Грант 

средства 

Министар

ства за 

избјеглице 

и 

расељена 

лица 

10 

Завршетак 

кућа 

ошетећених 

у поплавама 

(Пројекат 

суфинансир

а УНДП) 

4.20. Стамбено 

збрињавање 

социјално 

угрожених 

породица 

 

Створени услови 

за живот 

корисника кућа 

оштећених у 

поплавама 

Изведени радови 

на санацији кућа 

оштећених у 

поплавама 

Записник о 

примопредаји 

радова 

20.000 

 

 

 

 

24.400 20.000 24.400  0,00  0,00 



11 

Проширење 

јавне 

расвјете 

1.10.Осавреме

њивање и 

ширење 

електро мреже 

Створени 

квалитетнији 

услови за живот 
Није било 

проширења јавне 

расвјете 

Записник о 

примопредаји 

радова 

25.000 

 

 

 

 

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

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. 

Створени 

квалитетнији 

услови за живот 

и већа 

безбједност 

грађана 

Нису извођени 

радови на 

постављању 

видео надзора 

Записник о 

примопредаји 

радова 

10.000 

 

 

 

 

 

0,00 
10.000 0,00  0,00  0,00 

13 

Уређење 

Градског 

парка и 

засађивање 

дрвећа 

2.9. Програм 

туристичке 

понуде 

Квалитетнији 

услови за 

боравак у 

градском парку 

Постављене 

клупе у парку, 

канте за отпад 

урађене стазе од 

туцаника 

Записник о 

примопредаји 

радова 

5.000 

 

 

 

 

10.000 5.000 10.000  0,00  0,00 

14 

Соларни 

пуњач за 

мобилне 

телефоне 

2.9. Програм 

туристичке 

понуде 

Квалитетнији 

услови живота, 

доказ о праћењу 

савремених 

трендова  

Радови нису 

изведени јер још 

нису  одобрена 

грант средства. 

Записник о 

примопредаји 

радова 

5.000 

 

 

 

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

15 

Јачање 

капацитета 

ЈКП 

Комуналац 

набавком 

трактора и 

тарупа 

5.6. Набавка 

опреме ЈКП 

Комуналац за 

прикупљање и 

разврставање 

рециклажног 

отпада 

Услови за 

ефикасније и 

продуктивније 

чишћење 

раслиња 

Из средстава 

набављени таруп 

и трактор за 

Комвод 

Записник о 

примопредаји 

опреме 

40.000 

 

 

 

31.780 40.000 31.780  0,00  0,00 



16 

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 

Објављен јавни 

оглс за набавку, 

поступак у току, 

очекује се 

реализација у 

првој половини 

2020. године 

Записник о 

примопредаји 

опреме 

350.000 

 

 

 

 

0,00 350.000 0,00  0,00  0,00 

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) 

Основа за 

плански развој 

општине и 

привреде, један 

од најважнијих 

докумената 

локалне 

заједнице 

Проведена 

процедура 

набавке и 

потписани 

уговори за 

израду 

Урбанистичког 

плана и Пројекта 

саобраћајне 

сигнализације 

Записник о 

примопредаји 

радова 

35.000 

 

 

 

 

 

0,00 35.000 0,00  0,00 0,00 

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 

Квалитетнији 

услови за 

путовање 

аутобусом до 

градских и 

приградских 

насеља 

Купљена 

аутобуска 

станица у граду 

Записник о 

примопредаји 

станице 

20.000 

 

 

 

 

 

 

28.000 
20.000 28.000  0,00  0,00 

УКУПНО: 5.149.000 2.593.940 7.729.600    343.720 1.040.000 1.210.220 



Образложење:  

 

На подручју општине Брод у 2019. години су остварене укупне инвестиције у износу од 4.987.440 КМ. 

 

Општина Брод је у 2019. години реализовала План капиталних и других значајнијих улагања у износу од 2.593.940 КМ. Поред ових средстава, у 

пројекте стратешког развоја, у 2019. години, а који се не налазе у Плану је уложено 2.393.500 КМ (табела испод). 

 

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

планом је 687.020 КМ.  

 

Укупан износ грант средстава у 2019. години износи 1.745.420 КМ. У овом износу највеће учешће имају грант средства Владе Републике Српске 

1.182.320 КМ (средства за заобилазницу, асфалтирање улице између Скела и Улице Јована Дучића, пута Лугови – Нареци и сокака Продановић и 

средства за Вртић) затим средства америчке амбасаде 420.000 КМ за фасаду и столарију на СШЦ, средства Финансијког механизма (УНДП и 

швицарска влада) 100.000 КМ за возило хитне помоћи и УЗВ апарат, Министарства за избјеглице и расељена лица РС у износу од 27.900 КМ за 

изградњу ограде на градском гробљу и средства УНДП за игралиште у Скелама 15.200 КМ. 

 

 

Пројекти реализовани у 2019. години који нису предвиђени Планом капиталних улагања у 2019. години 

19 

Изградња 

фасаде на 

СШЦ 

Никола 

Тесла 

4.Побољшање 

квалитета 

образовања и 

здравствене и 

социјалне 

заштите, 

додатно 

унапријеђени 

културни и 

спортски 

садржаји и 

већа 

ефикасност 

цивилног 

друштва 

Неупоредиво 

квалитетнији 

услови за 

одвијање 

наставе, уштеда 

енергента за 

гријање, 

побољшан 

визуелни изглед 

објекта средње 

школе 

Изведени радови 

на постављању 

термоизолације 

и фасаде 

омотача и 

замијиењена 

вањска столарија 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

420.000 0,00  0,00  0,00 420.000 

20 

Санитетско 

возило и 

УЗВ апарат 

за ЈЗУ Дом 

здравља 

4.Побољшање 

квалитета 

образовања и 

здравствене и 

социјалне 

заштите, 

додатно 

Квалитетнији 

услови превоза 

пацијената у 

Болнице, 

проширене 

могућностиу 

Проведен 

поступак 

набавке и 

куповине возила 

хитне помоћи и 

УЗВ апарата 

Записник о 

примопредаји 

возила и 

апарата 

0,00 

 

 

 

145.000 0,00 45.000  0,00 

100.000 

Финансијс

ки 

механизам 



унапријеђени 

културни и 

спортски 

садржаји и 

већа 

ефикасност 

цивилног 

друштва 

услуга ЈЗУ Дом 

здравља  

21 

Фасаде на 

Градској 

пијаци и 

здрагама у 

Улици 

Светог Саве 

1.Висококвали

тетена 

пословна 

инфраструктур

а и пословно 

окружење које 

општину Брод 

сврстава међу 

атрактивне 

мјеста за 

инвестиције 

Квалитетнији 

визуелни изглед 

зграда и самог 

центра града као 

и Градске пијаце 

Изведени радови 

изградњи фасаде 

на зградама у 

Улици Светог 

Саве и објекту 

Градске пијаце 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

 

39.500 0,00  39.500  0,00 0,00 

22 

Радови на 

путу Врела 

Доња – 

Врела 

Горња 

1.Висококвали

тетена 

пословна 

инфраструктур

а и пословно 

окружење које 

општину Брод 

сврстава међу 

атрактивне 

мјеста за 

инвестиције 

Створени услови 

за квалитетније 

одвијање 

саобраћаја, 

створени бољи 

услови за 

бављење 

пољопривредом 

врељанског краја 

Припрема и 

асфалтирање 

правца Врела 

Доња – Врела 

Горња 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

 

64.200 0,00 64.200 0,00 0,00 

23 

Игралиште 

Скеле 

4.27. Имплем. 

инфраструктур

них пројеката 

на постојећим 

спортским 

објектима и 

изградња 

нових  

Створени бољи 

услови за игру 

дјеце која живе у 

насељу Скеле 

Нбављена 

опрема 

игралиште и 

изведени радови 

на монтажи 

опреме 

Записник о 

примопредаји 

радова и 

опреме 

0,00 

 

 

 

18.000 
0,00 2.800  0,00 

15.200 

УНДП 

24 

Санација 

споменика 

на подручју 

општине 

4.5.  Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката, 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

Очување 

традиције и 

сјећања на 

догађаје у 

прошлости 

Изведени радови 

на санацији 

споменика 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

10.000 0,00 10.000 0,00 0,00 



одржавање 

објеката 

25 

Набавка 

пећи у 

Вртићу и 

санација 

крова 

4.5.  Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката, 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката  

Стварање 

квалитетнијих 

услова за 

боравак дјеце 

предшколског 

узрасте у Вртићу 

Купљена пећ и 

изведени радови 

на санацији 

крова на Вртићу 

Записник о 

примопредаји 

радова и пећи 

0,00 

 

 

 

 

11.600 0,00 11.600 0,00 0,00 

26 

Радови на 

Светосавск

ом дому у 

Броду и 

Брусници 

4.5.  Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката, 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката  

Очување 

традиције ових 

простора и 

његовање 

Православља  

Изведени радови 

на домовима У 

Броду и 

Брусници 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

9.500 0,00 9.500 0,00 0,00 

27 

Каналска 

мрежа у 

Шикарама и 

Лијешћу 

1.11. 

Осавремењива

ње 

водоодбрамбен

их објеката и 

чишћење 

каналске 

мреже у сврху 

одбране од 

поплава 

Стварање 

квалитетнијих 

услова за живот 

мјештана у 

Шикарама и 

Лијешће 

Изведени радови 

на санцији 

каналске мреже 

у Лијешћу и 

Шикарама 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

 

29.000 
0,00 29.000 0,00 0,00 

28 

Ограда око 

цркве у 

Винској и 

молитвени 

тријем 

4.5.  Санација 

дотрајалих 

инфраструктур

них објеката, 

школа и 

доградња 

нових, редовно 

одржавање 

објеката 

Очување 

традиције ових 

простора и 

његовање 

Православља 

Изведени радови 

на изградњи 

молитвеног 

тријема и ограде 

око цркве у 

Винској 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

10.000 0,00 10.000 0,00 0,00 



29 

Асфалтира

ње пута 

према 

Адаптерима 

1.Висококвали

тетен а 

пословна 

инфраструктур

а и пословно 

окружење које 

општину Брод 

сврстава међу 

атрактивне 

мјеста за 

инвестиције 

Створени 

квалитетнији 

услови за 

пословање 

фирме Скаи 

адаптер 

Изведени радови 

на асфалтирању 

пута према 

Адаптерима 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

 

63.500 0,00 63.500 0,00 0,00 

30 

Асфалтира

ње сокака 

Дујанић 

1.13. 

Модернизација 

и одржавање 

некатегор. 

путева на 

сеоском 

подручју 

Створени 

квалитетнији 

услови за живот 

становника 

сокака Дујанић 

Изведени радови 

на асфалтирању 

сокака Дујанић 

уз 

суфинансирање 

од стране 

грађана 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

39.000 0,00 24.000 0,00 

15.000 

мјештани 

сокака 

31 

Изградња 

канализациј

е у Улици 

Лазе 

Лазаревића 

1. 

Квалитетнија 

инфраструктур

а на подручју 

општине Брод 

Створени 

квалитетнији 

услови за живот 

грађана Улице 

Лазе Лазаревића 

Изведени радови 

на изградњи 

канализације у 

Улици Лазе 

Лазаревића 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

34.200 0,00 34.200 0,00 0,00 

32 

Улагање у 

водоодбрам

бене 

објекте, 

насипе, 

канале, 

уставе 

клизишта 

1.11. 

Осавремењива

ње 

водоодбрамбен

их објеката и 

чишћење 

каналске 

мреже у сврху 

одбране од 

поплава 

Повећан 

абезбједност 

становништва 

општине када је 

у питању 

опасност од 

поплава ријека 

Саве и Укрине 

Изведени радови 

на санацији два 

клизишта, 

профилисање 

ободног канала 

око 70% дужине 

и око 15% 

Савског насипа 

уређено 

Записник о 

примопредаји 

радова 

0,00 

 

 

 

 

 

1.500.000 
0,00 0,00 0,00 1.500.000 

  УКУПНО :         0,00 2.393.500 0,00 343.300 0,00 2.050.200 

 

Број:________________                               Предсједник 

Датум:______________                            Скупштине општине   

                           Милош Станишић 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Правни основ: 

1. Члан 39. Став 2. Тачка 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС 

97/16), 

2. Члан 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и 

3. Члан 111. и члан 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод („Службени 

гласник општине Брод“, број 9/17 и 3/20). 

 

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. 

  

            Обрађивач:               Предлагач 

Одсјек за локални развој           Начелник општине 

      


