На основу члана 36. Статута општине Брод („Службени гласник општине
Брод“, број 5/14) и члана 114. и 120. Пословника о раду Скупштине општине Брод
(„Службени гласник општине Брод“, број 6/14), Скупштина општине Брод, на 3.
редовној сједници одржаној дана 31. 1. 2017. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Годишњег извјештаја о раду Привредног савјета

1. Усваја се Годишњи извјештај о раду Привредног савјета.

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

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Брод“.

Број: 01-022-15 /17
Датум: 31. 1. 2017. године

Предсједник
Скупштине општине
Иво Мијић

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

Привредни савјет је основан, као стално савјетодавно тијело Начелника општине,
Одлуком Скупштине општине Брод на 3. редовној сједници одржаној дана
29.01.2013.године.
Савјет броји 17 чланова који су именовани посебном одлуком Скупштине општине
на период од четири године а бирани су из реда истакнутих представника привреде,
искусних стручњака и других релевантних представника локалне заједнице.
Задатак Савјета је стална комуникација привреде и локалне управе која има за циљ
јачање квалитета пословног амбијента у општини Брод, па тако:
- прати сва питања која су од интереса за привреду и локални економски развој и
предлаже локалној самоуправи активности за унапређење процедура, а у циљу
стварања повољног пословног амбијента и услова за бржи привредни развој општине
Брод;
- даје приједлоге и препоруке за измјене и допуне Стратегије развоја општине Брод;
- даје приједлоге и препоруке при изради и доношењу просторно планске
документације;
- прати и оцјењује реализацију пројеката и пројектних задатака из Стратегије развоја;
- даје приједлоге и препоруке Стручној служби за друштвено-економски развој
општине у обављању свих функција из њене надлежности;
- даје приједлоге и препоруке СО-е и начелнику Општине у одлучивању везаном за
све остале економске и развојне програме;
- даје мишљење, приједлоге и препоруке за унапређење рада административне
службе, јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач Општина
Брод, ради побољшања услова за привређивање на подручју општине Брод;
- учествује у рјешавању и других питања од значаја за локални развој.
У складу са Одлуком о оснивању Привредног савјета, Привредни савјет ради и
одлучује на сједницама.

Питања која су била на дневном реду сједница Привредног савјета односила су се на
реализацију Стратегије развоја општине Брод 2011.-2016. и израду Стратегије развоја
општине Брод 2016.-2020., Одлуке Скупштине општине Брод, те питања и проблеме јавних
предузећа и установа.

Савјет је донио низ препорука и ставова, а који су се односили на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пројекти планирани у 2016. години,
Питање даљинског гријања,
Инвестициони пројекти и реализација Стратегије развоја општине Брод 2011.-2016.,
Буџет Општине Брод,
Информација о реализацији капиталних и других значајних улагања у 2015. години,
Информација о стању у привреди општине Брод у 2015. години,
Израда Стратегије развоја општине 2016. – 2020.,
Сертификација општина са повољним привредним окружењем - БФЦ СЕЕ
Сајам привреде Брод 2015.,
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10. Здравство и проблеми у финансирању,
11. Увођење њемачког језика, као другог страног језика, у О.Ш. „Свети Сава“ Брод,
12. Ротација смјена у О.Ш. „Свети Сава“ Брод,
13. Сајам привреде Брод 2016.
1. Савјет је у више наврата упознат са пројектима које се спремају за реализацију и
реализују се на подручју општине Брод: Заобилазница и два кружна тока,
Асфалтирање улице до нове Градске пијаце, радови на Спортско-културном центру,
Пројекат „Водовод и канализација“, Чишћење савске обале, Изградња мјесних
амбуланти, Пројекат енергетске ефикасности у О.Ш. „Свети Сава“ Брод.
2. Савјет је редовно обавјештаван о раду на рјешавању питања градског гријања и у
више наврата дао мишљење на предложена рјешења.
3. На тему „Инвестициони пројекти и реализација Стратегије развоја општине Брод
2011.-2016“ Савјет је упознат и разматрао је пројекте: Пројекат Водоодбрамбене
мреже, Пројекат Водовод и канализација, Пројекат јачања здравственог сектора
(санација амбуланти породичне медицине), План асфалтирања улица.
4. Савјет је имао прилику да се упозна са планом буџета Општине и да да своје
мишљење на исти, као и нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Брод.
5. Разматран је материјал за СО Брод „Информација о реализацији капиталних и
других значајних улагања у 2015. години“,
6. Чланови Савјета су дали сугестије и предлоге везано за тачку дневног реда СО Брод
„Информација о стању у привреди општине Брод у 2015. години“.
7. Савјету је представљен Нацрт стратегије развоја општине Брод 2016.-2020. године и
констатовано је да су чланови савјета били активно укључени у израду Стратегије
кроз фокус групе.
8. Савјет је упознат са пројектом „БФЦ СЕЕ“ – Сертификација општина са повољним
пословним окружењем који проводи Стручна служба за друштвено-економски развој
општине Брод и предностима које тај сертификат носи.
9. Привредни савјет је дао мишљење на организацију Сајма привреде Брод 2015. и дао
препоруке како унапредити ту манифестацију.
10. Директор ЈУЗ „Дом здравља Брод“ је упознао савјет са тренутном ситуацијом у тој
установи и актуелном проблематиком.
11. Директор О.Ш. „Свети Сава“ Брод иницирао је питање увођења њемачког језика у
ту установу као другог страног језика. Чланови савјета су дали своје мишљење по
овом питању директору школе.

-312. Директор О.Ш. „Свети Сава“ Брод представио је елаборат о ротацији смјена у О.Ш.
„Свети Сава“ Брод и затражио мишљење Савјета по том питању, што је Савјет и
учинио.
13. Чланови привредног савјета упознати су са активностима везаним за организацију
манифестације „Сајам привреде Брод 2016“.
Чланови Привредног савјета су присуствовали бројним презентацјама везаним за
пословне зоне, проблематику гријања града, водоснабдијевање и сл.

Сматрамо да је Привредни савјет имао опсежну расправу у сагледавању наведених
важних питања, да је дао свој допринос и олакшао Начелнику општине, Општинској
управи и Скупштини општине за доношење најсложенијих одлука у 2016. години.

Обрађивач:
Предсједник Привредног савјета
у сарадњи са Одјељењем за привреду
и друштвене дјелатности

Предлагач:
Начелник општине

