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УВОД
Подношење извјештаја и обавјештавање бродске јавности о остваривању зацртаних циљева
и задатака, те плановима и програмима рада, сматрам својом обавезом и обавезом локалне
управе.
Ради се о подношењу извјештаја суграђанима који су нам на изборима дали повјерење и
2012. и 2016.године базирајући то повјерење на програму и плану развоја општине и изналажењу
одговора на бројна питања локалног развоја.
Полазећи од те обавезе и истинске потребе објављено је седам извјештаја о остваривању
плана развоја општине Брод, не рачунајући редовне годишње извјештаје о раду који се подносе
Скупштини општине.
Улазећи у другу половину мандата изабраних представника локалне управе указала се
потреба цјеловитог сагледавања и остварења прокламованих циљева и задатака у протеклих шест
година.
Иако ово није политички обојена информација, нити има и треба имати такве амбиције,
политичка стабилност и скупштинска подршка је предуслов успјешног рада сваке локалне управе.
У нашој Скупштини општине нема доминантне политичке странке, која може чинити
скупштинску већину, те да се одлуке доносе по диктату такве политиче странке.
Скупштину општине сачињавају и у првом и у другом сазиву, одборници 11 политичких
партија што даје ширину али и специфичност при усаглашавању ставова и доношењу најважнијих
одлука.
Потребно је истаћи да је Скупштина општине имала позитиван однос према приједлозима
локалне управе, стога је допринос скупштине у реализацији постављених циљева и задатака
свакако веома значајан и стога ово истичемо у уводу као позитиван однос и допринос у рјешавању
најважнијих питања живота и рада локалне заједнице.
Оцјену о успјешности рада у неком периоду није могуће донијети ако се не пође од неког
претходног – затеченог стања.
Стога ће се у овом уводном дијелу дати кратки опис затеченог стања по областима:
 Јавне финансије – задуженост буџета
Свођењем рачуна и створених обавеза (обвезнице за базене и пијацу, мазут и дефицит буџета) дуг
је достигао износ од 16,2 милиона КМ, а тиме и потребу годишње отплате од 1,6 милиона КМ,
односно мјесечно близу 150 хиљада КМ, а све при износу буџета од 7,8 милиона КМ, што је било
велико оптерећење и давало буџету карактер – дужничког буџета.
 Јавна предузећа и установе
Задуженост „ Водовода и канализације“ са 1,5 милиона КМ, Комуналца са око 600 хиљада КМ
(касније установљено још додатних 300 хиљада КМ пореза и доприноса), затим Спортско –
културни центар 1,2 милиона КМ, Градски стадион 1,1 милион КМ, Дирекција за развој града 120
хиљада КМ, Радио Брод 50 хиљада КМ, градска топлана без погонског горива и дуговима за мазут
у већ започетој грејној сезони. Комуналац, без одговарајуће механизације и основних средстава за
рад, затим КП водовод и канализација са прекомјерним бројем запослених (60 запослених од чега
готово трећина у администрацији), градска топлана са 28 запослених, Дирекција за развој града
без стварне улоге са покушајем по угледу на велике градове. СКЦ са укупно 11 запослених без
управе неколико година, без личних примања и запуштеним домом спортова (кров прокишњава,
паркет дотрајао, електроинсталације дотрајале). Градски стадион напуштен,електро и водоводне
инсталације уништене, терен запуштен.
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 Привредна предузећа
Бродска привреда сировински увозно овисна, а извозно орјентисана (подручје бивше Југославије
и сусједних земаља) се распала и није имала могућност трансформације (приватизације) као у
сусједним општинама.
Тако се десило да су предузећа и имовине једноставно напуштене у бескрајним стечајним
поступцима за које нико није био заинтересован (Брод Промет, клаоница, ГИК, хотел, Металемајл, чарапана, Ивањско Поље).
 Неријешени имовинско-правни односи
Одсуство интересовања локалне управе за рјешавање овог питања и предузимање одговарајућих
мјера да се земљиште идентификује и одреди власништво које би онда могло бити на
располагању за евентуалну понуду за инвестициона улагања.
Посебни проблем је проблем тзв.Стамбене задруге Ивањско поље, које је додијелило
земљиште задругарима који опет имају неријешен статус посједа и власништва над земљиштем.
Незавршена градска пијаца и тужбе купаца простора на новој пијаци, царински терминал и
неријешено питање саобраћаја и стални саобраћајни колапс у граду, недовољне количине воде и
приговори грађана, проблем са градским гријањем и управљење градским базенима, запуштена
обала Саве, и гранични прелаз, високе таксе и накнаде за грађење, запуштена каналска мрежа и
водозаштитни објекти, прокишњавање крова општинске зграде, старе основне школе, средње
школе, Дома спортова, школе Свети Сава, градског стадиона, друштвени дом у доњем Лијешћу,
неријешено питање протуградне заштите, туристичке организације, спорта и спортских
активности, финансирање превоза ученика, слаба сарадња са међународним организацијама,
непостојање планске и пројектне документације је стање затечено почетком посматраног
периода.
Све наведено, указује на низ питања и проблема које је требало рјешавати, а што опет није
могло без младих и школованих сарадника и јасне подршке владе Републике Српске,
међународних организација и укупног активизма и промјене односа локалне управе.
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ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА У ПЕРИОДУ 2013. – 2019. ГОДИНЕ
У уводном дијелу је било ријечи о наслијеђеном стању на подручју општине, питања и
проблеми које је требало рјешавати и изналазити рјешења. Овдје ћемо истаћи остварене
резултате на превазилажењу стања и развоја општине Брод у протеклих шест година, тј. “Шест
година борбе и залагања за бољи живот у Броду”.
Област јавних финансија
Доспјеле обавезе буџета из ранијег периода, издане гаранције као и директне дугове
требало је временски одложити, јер би у супротном настала блокада општинских рачуна.
Поред дугорочних обавеза за изградњу базена и уложених средстава за градску пијацу (5,6
милиона КМ) подигнути су кредити у износу од 10,6 милиона КМ за измирење краткорочних
обавеза са роком отплате од 10 година, тако да је дуг на годишњем нивоу износио између 1,5 и
1,7 милиона КМ, односно мјесечно око 150 хиљада КМ. До марта 2019. године исплаћено је око
9,5 милиона КМ дуга директно из буџета што сматрам највећим кумулативним издатком у
посматраном периоду.
Концем 2018 године обезбијеђен је репрограм преосталог дуга (осим обавеза за базене и
пијацу који ће бити отплаћени до конца 2020. године) чиме су кредитне обавезе на годишњем
нивоу преполовљене и створен простор за инвестирање од скоро 500 хиљада КМ годишње.
Средства за репрограм постојећих дугова општине су добијена под веома повољним
условима са каматном стопом од 2,4% на годишњем нивоу (цијена кориштења капитала је
смањена за 270 хиљада КМ, у односу на раније обавезе).
На тај начин је буџет општине (који је са 7,8 милиона КМ у 2013. години повећан на скоро 10
милиона КМ у 2018. години) оптерећен у овој и 2020. години са 10%, а од 2021. године са свега 5%
и то ће бити најмање задужен буџет у окружењу.
Без обзира на чињеницу на дефиците у појединим годинама, а који су настали због
неочекиваних судских пресуда или из потребе учешћа општине у суфинанасирању пројеката који
су у току буџетске године одобрени из вањских извора (Влада РС, међународне фондације и
организације) буџет општине је стабилан и промијенио је карактер од претежно дужничког у
наглашено инвестициони карактер.
Јавна предузећа и установе
Недопустива задуженост и стање пред блокадом у јавним предузећима и установама
захтијевало је одлучност и хитно предузимање мјера. Детаљно описивање проблема сваког
субјекта изискивало би превише простора, а циљ је да ова информација буде што сажетија, зато
осврт на проблематику износимо у најкраћим цртама.
Укупно дуговање у КП Водовод и канализација од 1,5 милиона КМ је дјеломично
покривено са 1,1 милион КМ кредита, са роком отплате од 7 година, чиме је створен простор за
наставак рада (остало непокривено 400 хиљада КМ). Број запослених од 60 је смањен на 39, што је
у доброј мјери растеретило расходе и омогућило стабилније пословање, те и повремена улагања
у санацију канализацијске и одржавање водоводне мреже, набавку неопходне механизације, а
додатно кредитно задужење од 300 хиљада КМ повећање степена ликвидности и измиривања
неисплаћених обавеза до 2013. године.
Улагања по пројекту реконструкције и ревитализације водоводно - канализационог система
по кредиту Европско инвестиционе банке, уз учешће донатора и локалне заједнице ће умањити
губитке у водосистему и поправити квалитет воде. Завршена је прва фаза (источни дио општине)
са бунарима у Дубоковцу и резервоаром у Клакару Доњем, и реализује се друга фаза, а то је
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замјена азбестно – бетонских цијеви у дужини од 15 км и ширење водовода у сокак Ђукића и
Поповића.
КП Водовод и канализација редовно сервисира кредитне обавезе и позитивно послује свих
шест година, газдујући при томе и градским базенима четири сезоне, без губитака што сматрамо
важним ако се има у виду чињеница о пословању базена у сусједним општинама.
КП Комуналац са дуговањима од 600 хиљада КМ је кредитним задужењем од 300 хиљада
КМ дјеломично устабилио пословање и отклонио опасност од блокаде. Инспекцијским прегледом
установљени су додатни дугови за порезе близу 300 хиљада КМ што је усложило пословање и
захтијевало додатну интервенцију локалне заједнице.
Пресељењем на нову градску пијацу која је додијељена на управљање и кориштење овом
предузећу обезбијеђени су додатни приходи као и приходи од наплата паркиралишта теретних
камиона на граничном прелазу.
Опремање и осавремењавање рада овог предузећа је евидентно тако да је агилном
организацијом постигнут висок степен комуналне услуге (превоз смећа и прикупљање отпада са
читавог подручја општине, одржавање градског зеленила и јавних површина, обале Саве,
локалних и некатегорисаних путева, рад зимске службе, управљање гробљем и погребном
дјелатношћу, вођење депоније смећа, преузимање послова градске топлане по њеном стечају).
Редовна отплата кредита и обавеза према пореској управи и позитивно пословање овог предузећа
је забиљежено у свих протеклих шест година.
Обједињавање ова два комунална предузећа у једно предузеће је управо завршено ових
дана, што треба да допринесе рационалнијем пословању, већој искориштености расположиве
механизације и радне снаге, те смањењем броја запослених у администрацији и свакако
квалитетнијој комуналној услузи нашим грађанима. Реорганизација и обједињавање рада ова два
предузећа захтијевало је опсежну припрему и сложене правне радње и поступке који су
изискивали скоро годину дана усаглашавања и пререгистрације.
ЈП Градска топлана са 28 запослених, енергентом који диктира цијену гријања које се не
може наплатити од корисника и годишњим губицима између 1,3 и 1,6 милиона КМ морало је
бити заустављено.
Блокада рачуна од стране повјерилаца, стечајног поступка и на крају обуставе рада топлане,
преузимање дјелатности од стране комуналца и потом давање инсталација и опреме у закуп ради
производње и испоруке топлотне енергије корисницима је пут којим се прошло, односно којим је
ријешен баласт гријања на мазут и трајно незасита буџетска рупа.
Питање градског гријања, спор са повјериоцима топлане тежак 1,8 милиона КМ је добивен
на привредном суду (остала пријављена ревизија). Несугласице са закупцем опреме и инсталација
око обима и квалитета гријања прате ову комуналну делатност.
Ипак пет година без дугова и нижа цијена гријања за 10% за станове и 25% за привреду и
установе је успјех који треба истаћи.
Прелазак на нови и обновљиви извор енергије и престанак рада градске топлане,и тиме
елиминисање главног извора дестабилизације буџета, сматрамо добрим потезом, али и потребом
нових рјешења за градско гријање.
ЈП Радио Брод са обавезама из ранијег периода (50 хиљада КМ) је материјално и технички
опремљен и оспособљен за рад (нова миксета, додатна опрема, путнички аутомобил), редовни
радио програм, уређивање Бродских новина, праћење свих привредних, културних, спортских
дешавања на подручју општине, сада је много квалитетније у односу на претходни период, и
представља напредак у пословању и обављању услуга и сервиса грађана.
ЈУ Дирекција за развој града са неизмиреним обавезама од 120 хиљада КМ и пет
запослених није могло обезбиједити средства за рад, а потреба за одјељењем за развој ЛЕР је
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била императив, тако је проведен и ликвидациони поступак и измирене су обавезе ове установе
из буџета општине.
ЈУ Спортско – културни центар са обавезама од 1,2 милиона КМ, 11 запослених без
руководства и одговорног лица, захтијевало је стечајни поступак који је у цјелости проведен.
Поступак је финансиран из буџета општине. Формирана је Туристичка организација којој је
додијељено газдовање, управљање и одржавање спортских објеката (градски стадион, Дом
спортова, стадион у Тулеку, и рукометно игралиште, касније и игралиште и Дом културе у
Лијешћу).
Туристичка организација успјешно послује и газдује овим објектима. Носилац је низа
манифестација и спортско-културних и привредних активности међу којима убрајамо Сајам
привреде, гастро-сусрете, Ликовну колонију, пливање за часни крст, поноћни турнир итд.
Центар за социјални рад као дио системске бриге за лица и породице у стању социјалне
потребе је ширим обухватом броја становника и повећањем износа средстава из буџета за
поједина социјална давања те увођењем нових видова помоћи и подршке (превоз дјеце у школу
за све ученике основе школе,и превоз за све средњошколце чије су породице у стању социјалне
потребе, набавка уџбеника, стипендирање студената, додаци за прво, друго, треће рођено дијете,
њега другог лица, смјештај штићеника у установе) је остварио заначајан напредак у протеклих
шест година и дио повећане бриге за суграђане са најнижим стандардом.
Дјечје обданиште је у читавом периоду задржало цијену од 120 КМ мјесечно са попустима
за вишечлане породице и има најнижу цијену у региону што је значајан издатак из буџета
општине. Извршена је санација објекта, громобранске инсталације, санација крова, набавка
постељине итд. Подигнут је стандард запослених, саниран простор у ламелама, а још у току ове
године очекује се почетак рада, за шта је утрошено скоро 100 хиљада КМ, од чега је учешће Владе
Републике Српске и предсједнице РС 60 хиљада КМ.
Основна школа као изузетно важна институција доживјела је напредак како у васпитнообразовном процесу тако и материјално-техничкој опремљености и осавремењавању наставног
процеса. Продужени боравак, припремна одјељење за полазнике, бројне секције и ваннаставне
активности, те резултати на такмичењима и тестирањима у протеклих шест година показују видни
напредак. Пројекат енергетске ефикасности са локалном управом и Владом Републике Српске
реализован је у Основној школи „Свети Сава“, све уз подршку међународних организација те ново
централно гријање, је ову школу сврстало у сам врх у Републици Српској. Школски намјештај за
све учионице, опреме за школску дворану, компјутери за сваку учионицу, нова столарија у
Лијешћу и балон дворана, школска библиотека, рукометно игралиште у школи у Клакару показује
напредак у области основног школства у правцу осавремењавања и бољих материјално-техничких
услова.
Средња школа биљежи напредак како у избору и опредијељености за образовање стручних
профила и занимања уз претходно сагледавање потреба локалне заједнице и афинитета ученика,
осавремењавање наставног процеса, тако и бројним признањима на регионалним и републичким
смотрама и такмичењима, изложбама.
Компјутерски и информатички опремљена, опремљене радионице, саниран кров над
радионичким простором, санирани санитарни чворови, санирана спортска дворана, опремљени
амфитеатар и приказивање филмова за ученике и грађане, отвореност школе и корелација са
другим секторима је напредак који треба истаћи. Аплицирање на генерални ремонт зграде школе,
замјена столарије, термофасаде, санирање крова је приоритет у овом тренутку чије рјешавање, уз
помоћ Владе Републике Српске и међународних фондација очекујемо концем ове и у идућој
години.
Тешкоће у раду Дома здравља изазване смањењем донација из Фонда утицало је на
пословање са губицима у свих шест претходних година што није само бродски случај. Наиме кључ
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за додјелу средстава је број пацијената пријављених за тимове породичне медицине који је у
Броду смањен на свега 11 000, те су и донације из Фонда здравства ниже него у ранијем периоду.
Рјешење питања губитака у протеклом периоду се тражи на нивоу Фонда и Владе Републике
Српске, уз спремност и општине да финансијски снажније подржи рад ове установе. У материјално
– техничком смислу као и у правцу квалитетније здравствене услуге учињени су значајни помаци у
протеклом периоду: Дом здравља је у цјелости саниран и опремљен, опремљена је породична
амбуланта у Лијешћу, Колибама и Доњим Врелима уз долазак љекара у одређене дане.
Набављен је биохемијски анализатор и извршена дигитализација пословања Дома здравља и
осигурана увезаност у сyстем. Обезбијеђен долазак љекара специјалиста у Брод и специјалистички
прегледи за преко 6000 корисника на годишњем нивоу, чиме је овај вид здравствене услуге
приближен корисницима (пацијентима). Остварени резултати у области здравствене заштите су
евидентни, али су остала још бројна неријешена питања која треба рјешавати у наредном
периоду.
Запуштено стање у области спорта и спортских активности, рада клубова је требало
мијењати по угледу на сусједне општине. Донесена је стратегија развоја спорта за два олимпијска
циклуса и подстакнут рад спортских колектива и опремање спортских објеката. Промијењен је
начин финасирања њиховог рада.
Можемо рећи да су у протеклом периоду у области спорта и спортских објеката извршена
обимна улагања: кров, паркет, електро инсталације, свлачионице у Дому спортова, електро и
водоводне инсталације, кров и расвјета на помоћном игралишту градског стадиона, спортске
просторије у Тулеку, свлачионице у Колибама, Зборишту, Бродском Пољу, Лијешћу, санација
дворане у СШЦ, изградња балон сале у Лијешћу, асфалтно игралиште у Клакару, у Барици,
полигон у градском парку, у ламелама, радови на просторијама Кајак клуба.
Успјешно такмичење у првој лиги Републике Српске у женском рукомету, и мање успјешно
Полета у II лиги у фудбалу, успјешан почетак рада кошаркашког клуба и клуба Аикидо, велики
резултати карате клуба, запажени резултати у веслању, почеци организованог бављења трчањем,
успјешан рад школе фудбала у ССУ Пријатељи су показатељи стања у овој области. Истичемо
значај сусрета фудбалера школског узраста по завршетку школске године који окупља преко 100
екипа из регије и сусједних земаља што даје посебну промоцију нашој општини у овој области.
Спортске манифестације као што је поноћни турнир у малом фудбалу, улична кошарка, КУП
спортских риболоваца, Савска регата, соколске игре, Куп Сава Опен у каратеу доприносе и развоју
спорта и угледу наше општине области што истичемо као значајан напредак. Привремени
престанак рада неких спортских колектива (ФК Слобода Винска, ФК Раднички Бродско Поље 2)
није узрокован недостатком средстава него непостојањем довољно интересовања за такмичење у
овим срединама.
Привредна предузећа некадашњи носиоци привредног развоја и запошљавања су
напуштени и препуштени зубу времена. Покретањем стечајних поступака и финансирањем из
буџета покренути су и завршени стечаји у свим предузећима тако да данас имају власника који би
опет по логици ствари требали на извјестан начин исте ставити у функцију. Стечајни поступци су
завршени у хотелу, клаоници, Бромету, Гријању, ГИК-у, Ивањском пољу, Метал Емајлу, тако да су
познати власници. Један број ових објеката је стављен у функцију, организоване привредне
активности што не би било могуће да нису предузети кораци од стране локалне управе.
Рјешавање имовинско – правних односа је био предуслов за стварање могућности за
продају земљишта за отварање нових производно – услужних капацитета и запошљавање.То је
дуготрајан процес који је изискивао низ поступака и пуно времена. Посебан проблем је било
земљиште тзв. стамбене задруге “Ивањско поље”. Кроз скоро трогодишњи поступак и низ
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Општинских одлука пронађено је споразумно рјешење по овом питању и отклањању запрека
кориштења и располагања овим земљиштем. Рјешавање имовинско – правних односа на подручју
општине омогућило је давање око 1000 хектара у закуп пољопривредним произвођачима што је
значајно за развој пољопривреде и локалну заједницу у цјелини.
Рјешавање имовинско – правних односа сматрамо приоритетним и у наредном периоду,
стога је на инсистирање локалне управе покренут поступак јавног излагања у геодетској управи у
Броду.
Односи и сарадња са удружењима грађана и невладиних организација цивилног друштва
биљежи успон у свих протеклих шест година.
Финансирање рада невладиних организација средствима бужета је било транспарентно, а
увођење ЛОД методологије је створило нови простор и додатну енергију за рад овог важног
сектора друштва који треба да је ослобођен утицаја политичких странака и опција, а све у правцу
развоја демократскиих односа и процеса. Уврштавањем општине у програм РеЛОаД који
имплементира УНДП средствима ЕУ и општине, је значајан напредак и достигнуће. С једне стране
то је добра стимулација за рад удружења по поднешеним програмима и пројектима , а са друге
стране могућност повлачења средстава ЕУ за развој демократије на Западном Балкану.
Организацијама које се баве питањима борачке популације (Борачка организација,
ветерани, удружење логораша, удружење за тражење несталих) су обезбијеђена средства у
буџету у складу са програмским активностима уз напомену на обавезу општине да из изворних
прихода буџета издваја 5% средстава за побољшање материјалног положаја борачке популације,
РВИ и породица погинулих бораца што је сваке године у протеклих шест год у цјелоости измирено
водећи рачуна и о финасирању и функционисању фирме Борац ДОО која запошљава претежно
РВИ и за чији рад постоји посебан интерес.
Корак Наде као посебно удружење које окупља породице и лица са сметњама у развоју,
посебним потребама биљежи успјешан рад и успон у свом раду у погледу свакодневних
активности на унапређењу рада и бриге за чланство, односно за лица са посебним потребама.
Удружење воћара, пчелара, Удружење жена “Ђурђевак”, удружење Савез за Повратак
(Колибе), Удружење жена Винска, Ловачко удружење, Спортско-Риболовно друштво, Удружење
пољопривредника, Удружење Демократија, су дали и дају свој допринос богатству живота и раду
локалне заједнице промовишући нашу општину као добру средину за њихов рад. При том кроз
разне пројекте ЕУ уз имплементацију од стране УНДП-а и других организација у сарадњи са
општином повлаче и користе значајна бесповратна средства за унапређење рада и кандидоване
пројекте.
Ово истичемо као значајан напредак у односу на ранији период и подручје гдје биљежимо
значајан активитет чланова локалне заједнице на избору приритета и њоховом рјешавању.
КУД „Лијешће“ и КУД „Душко Трифуновић“ бројним наступима у БиХ, и зељама из
окружења те концертима за Брођане обогаћују нашу културну сцену и показују из године у
годину већи квалитет и масовност, а КУД-ови Бродски бисери, Тамбурице из Кораћа, КУД из
Колиба у оснивању доносе ново богатство у овој области и разноликост садржаја.

Слика 1. КУД „Лијешће“

Слика 2. КУД „Душко Трифуновић“
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Бројне манифестације и садржаји у току године упућују на закључак да је бродска сцена
обогаћена и садржајнија у односу на ранији период и да су манифестације добиле одлику
константности и тиме препознатљивост и аутентичност.
Афирмација општине и њених потенцијала кроз организовање разних манифестација,
активности, обиљежавање значајних датума је свакако потребно као вид укупног настојања
локалне управе на стварању повољног амбијента и препознатљивости.
У протеклих шест година поред већ постојећих манифестација (поноћни турнир у малом
фудбалу, ликовна колонија Сава, октобарске свечности, Светосавска академија, концерти КУД –
ова, Сава-опен карате турнир, Савска регата, Соколске игре) уведене су нове манифестације и
садржаји који су обогатили бродску сцену и садржај живота локалне заједнице:
Сајам привреде, пољопривреде и туризма,
Гастро сусрети,
прослава Српске православне Нове године,
Светосавски бал,
Конференција беба,
улична кошарка,
пливање за Часни крст,
Дани Душка Трифуновића,
Дани Липе,
турнир за фудбалере пионирског узраста концем школске године,
такмичење у спорту АИКИДО клубова и екипа
рпубличко такмичење у спортском риболову,
лов на шакале (Шакалијада )
Ово се истиче као дио рада локалне управе и настојање да Брод буде мјесто културних,
спортских и привредних дешавања.
Стварање повољног привредног амбијента и отварање нових радних мјеста је прво на листи
приоритета готово свих локалних управа. Као једна од три општине у Републици Српској које су
створиле услове и обезбиједиле право на конкурисање за сертификат општине са повољним
привредним окружењем општина Брод је прва остварила циљ. Добијање БФЦ сертификата је
потврда исправности рада локалне управе на стварању повољног привредног окружења. То је
одличан успјех и достигнуће. Предности добијања сертификата ће се осјетити у наредном
периоду, а сарадници и службеници општине заслужују пажњу за залагање и провођење
прописаних стандарда.
Привредни савјет, одсјек за локални развој, начелници одјељења, привредници општине
дали су значајан допринос при добијању БФЦ сертификата.
Да бисмо се приближили и створили повољније услове за улагање и отварање нових
производно-услужних капацитета и нових радних мјеста, од сусједних општина, а посебно
обезбиједили БФЦ сертификат, требало је много рада и промјена постојећег стања: рјешавање
имовинско правних односа; дефинисање пословних зона; доношење одлука о вишекратном
смањењу накнада и обавеза за издавање грађевинских дозвола; убрзавање поступака и
транспарентности; доношење просторно – планске документације, реорганизација управе и
“гиљотина прописа” одређивање крајње повољне цијене земљишта и начина плаћања ренте и
комуналне накнаде; отварање нове пословне зоне са саобраћајницом и инфраструктуром;
формирање привредног савјета; доношење стратегије развоја општине; усаглашавање образовних
профила са потребама привреде; медијска презентација и афирмација општине.
Општина Брод је препозната као мјесто повољног инвестирања што потврђују инвестиције
у Броду : SCAI Адаптер који је изградио двије нове производне хале, Крампиц који тренутно ради у
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изнајмљеном простору и који је почео да гради производну халу у кругу некадашње клаонице,
Аnton Paar, холандска фирма која намјерава изградити фарму музних крава, Елград који гради
фабрику пелета у Брусници, Аllegro shoes која је организовала производњу појединих дијелова
обуће, и обуће за ино наручиоце, месна индустрија САРА складишни простор у кругу бившег
Бромета и неколицине ино улагача који воде преговоре са општином око изградње нових
производно-услужних капацитета.

Слика 3. Градња нове производне хале „Krampitz“

Слика 4. Производна хала „Anton Paar“

Инвеститори су препознали и оцијенили добрим послом изградњу савремене аутобуске
станице поред зграде Тropic-а, чији почетак очекујемо ове године, а према прелиминарним
разговорима завршетак концем идуће године.
На основу изнесеног може се закључити да је општина Брод у цјелости реализовала
постављени циљ, а то је стварање повољног привредног oкружења.
Сада, готово на самом крају овог прегледа, предузетих мјера и активности у борби за бољи
живот и развој наше општине и остварених резултата навешћемо инвестиције које су завршене у
посматраном периоду, чије је реализовање у току, и инвестиције за које су обезбијеђена
финансијска средства:
санација и изградња спортских објеката око 960 хиљада КМ (кров, паркет, инсталације,
свлачионице, фасада на Дому Спортова, кров, инсталације, расвјета на градском стадиону,
игралиште у Барици и Горњем Клакару, спортска дворана у Лијешћу, свлачионице у Колибама,
Зборишту, Бродском Пољу 2 и Тулеку)

Слика 5. Спортска дворана у Лијешћу (Балон сала)
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Дом здравља (здравство) око 650 хиљада КМ (опрема и санација Дома здравља, подручне
амбуланте Колибе, Лијешће, Доња Врела, дигитализација и набавка биохемијског анализатора)

Слика 6. Биохемијски анализатор

основно школство око 900 хиљада КМ (столарија, термо фасаде, кров, гријање у Основној
школи „Свети Сава“, столарија, библиотека у Основној школи „Лијешће“, ограда Основне школе
„Винска“)

Слика 7. ОШ „Свети Сава“ (пројекат енергетске ефикасности)

Дјечије обданиште око 100 хиљада КМ (скеле, санација, опрема, санација крова и
громобранске инсталације)
СШЦ „Никола Тесла“ око 130 хиљада КМ (кров радионичког простора, алати, санитарни
чворови, спортска дворана)
друштвени домови око 200 хиљада КМ (доградња и опремање Друштвеног дома у
Лијешћу, и Дом у доњем Лијешћу, Дом у Колибама Доњим, надстрешница Лијешће, Дом у
Зборишту)
туристичко-рекреативни објекти око 100 хиљада КМ (Инфо-пулт, видиковац у Врелима,
Дубоковцу, мост, надстрешница, гранични прелаз, шеталиште)
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реконструкција водоводно-канализационе мреже (I и II фаза пројекта) 3 милиона КМ
(бунар у Дубоковцу, резервоари и цјевовод у Доњем Какару, замјена бетонско азбестних цијеви у
дужини 15 км, санација фабрике воде)

Слика 8. Нова водоводна линија на Бродском Пољу 2

санација водозаштитних објеката око 5 милион КМ (ободни канал, насип, Омладински
насип, насип Полој, црпне станице, уставе, сервисне саобраћајнице)
путни правци (асфалт) око 2,5 милиона КМ (Бранка Ковачевића, Посавска, дио пилота
Пјанића, Косовска, Војводе Путника, Доња Врела-Грк, тротоари Мајке Југовића, Лугови, Острве,
Солунских добровољаца, Војводе Синђелића, Јована Дучића, Војислава Илића, Свилајска, Меше
Селимовића, Врела Доња-Врела Горња, Клакар Горњи, два сокака у Горњим Колибама и пут до
Дома у Доњим Колибама, паркиралиште нове пијаце, огранак у Стадионској улици, макадамска
цеста у пословној зони, Војводе Живојина Мишића)

Слика 9. Доња Врела-Горња Врела (Липа)

Слика 10. Огранак Стадионске улице

путни правци за које су обезбијеђена средства и биће завршени у току ове године око 2,5
милиона КМ (цеста према скелама, заобилазница, кружни ток, пут Наретци – Лугови, сокак
Продановића)
вјерски објекти око 160 хиљада КМ (црква у Лијешћу, ограда у Винској, Светосавски дом у
Броду и Брусници, ограда у Брусници, градском гробљу, црквици у Грку, Клакару Доњем, Клакару
Горњем, црква у Барици, капела у Унци)
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возила за јавни сектор и опрема око 800 хиљада КМ (два ватрогасна возила, возило за
Центар за социјални рад, пумпе, чамци, багер и камион за комуналац, возила за превоз смећа)

Слика 11. Багер и камион предузећа „Комуналац“ а.д.

оспособљавање водозаштитних објеката из буџета око 300 хиљада КМ (чишћење и
санација канала II и III, каналска мрежа на Бродском пољу 2 и Риту, одводи у улици Краља Петра I
Ослободиоца, санација насипа у Полоју у више наврата, доградња уставе у Полоју)

Слика 12. Чишћење канаске мреже у Бродском Пољу 2

улагања у расвјету око 250 хиљада КМ (Бродско Поље-подземне инсталације, обала Саве,
Клакар Горњи, Винска, Грк, Врела Доња, Врела Горња, сокаци Топића и Црквице, према путу
правац Брод-Оџак, Барица Горња, Колибе, Сијековац)
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изградња објеката социјалног становања око 1 милион КМ (зграда социјалног становања
са 15 станова, двије куће за ромске породице, четири куће за домаћинства у плављеном подручју)

Слика 13. Зграда социјалног становања

остали објекти и улагања око 300 хиљада КМ (градски парк, стазе, канте, клупе,
контејнери, опрема за пчеларе, Удружење пољопривредника, Удружење жена „Ђурђевак“,
Удружење жена „Винска“, удружење Савез за повратак Колибе Доње, спомен обиљежја, уређење
обале Саве, санација каналске мреже и препумпне станице)

Слика 14. Нови изглед градског парка

Када саберемо укупна улагања на подручју општине не рачунајући улагања електропривреде и Телекома, у протеклих шест година су уложена средства преко 18 милиона КМ или 3
милиона КМ просјечно годишње.
Ако се овоме дода и скоро 10 милиона отплате дуга који је исплаћен због раније створених
обавеза, онда добијамо цјеловиту слику напретка наше општине у протеклих шест година на
стабилизацији затеченог стања и оствареног напретка.
Све ово нам даје оптимизам за наредни период и доста доброг расположења и задовољства
оствареним резултатима у претходних шест сложених година.
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Свођењем броја запослених у општинској управи, Комводу, Радио Броду, Центру за
социјални рад, дјечијем обданишту, на број стварно потребних извршилаца створиће се нови
простор за финансирање потреба локалне заједнице и њен развој. Ширим обухватом или
потпуним обухватом обвезника, комуналних накнада и пореских обвеза омогућиће се више
средстава и већа правичност у финансирању јавних потреба те омогућити у догледно вријеме и
смањење стопе оптерећење. Скупштина општине је донијела одговарајуће одлуке по овим
питањима и у наредном периоду слиједи њихово провођење.
На основу наведеног видљив је завидан напредак на свим пољима живота и рада наше
локалне заједнице, што са задовољством истичемо првенствено полазећи од чињенице
дугогодишњег пасивног односа и заостајања у развоју у односу на сусједне општине.
Ново вријеме отвара нова питања које тражи одговоре.
Проблеми и питања одсељавања породица и суграђана у потрази за послом, а прије свега
већом зарадом захтијевају одговарајуће мјере државе, друштва па и локалне управе.
Садашње и будуће вријеме ће бити вријеме тражења одговора на ово сложено социолошкоекономско-друштвено питање и процес.
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