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ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

За период од 01.01.2020.год.до 31.12.2020.год. 
 
 

План  рада  Начелника општине за 2020.годину заснива се на 
реалним чињеницама и условима у којима ће се реализовати.  Обухваћене 
су активности које су усклађене са програмом рада Скупштине општине 
Братунац, планом рада Општинске управе,  стратешким планом развоја 
општине Братунац, као и расположивим средствима и одобреним 
пројектима за текућу годину. 

Реализација многих пројеката поред наше активности, зависи  од 
оствареног буџета општине, обезбијеђених додатних извора финансирања 
од стране дмаћих и међународних институција, али и од свеукупне 
политичке и економске ситуације у нашој локалној заједници као и ширем 
окружењу. 

За успјешну реализацију овог плана масималан допринос морају 
дати све локалне институције уз подршку домаћих нивоа власти и 
међународних организација. 

Поред реализације развојних, инфраструктурних и економских 
пројеката, потребно је обезбиједити што квалитетније пружање услуга 
нашим грађанима у складу са важећим законским прописима. 

 
 
Најважније активности планиране за 2020. годину су: 
 

 
1. Планиране активности на остварењу и извршењу буџета 

општине за 2020.годину: 
 
 Активности на предузимању мјера за што боље остварење планираног 

буџета општине за 2020.годину, 
 обезбјеђење додатних извора финасирања пројеката од стране домаћих 

и међународних институција а прије свега за капиталне пројекте који 
доприносе развоју општине, 

 прдузимање мјера и активности на што бољем пуњењу буџета 
општине кроз повећање локалних прихода, као и пореских прихода и 
прихода од пореза на додатну вриједност, 

 предузети потребне мјере на уштеди средстава за режијске и 
материјалне трошкове у Општинској управи као и код свих буџетских 
корисника, 

 спровођење активности на контроли утрошка средстава као и 
редовном извјештавању о утрошку средстава од свих буџетских 
корисника, 
 
 
 



 
 

 у зависности од пуњења буџета пропорционално извршавати обавезе 
према свим буџетским корисницима, 

 стварати што повољније услове за добијање нових инвестиција кроз 
израду и кандидовање нових пројеката, 

 усвајањем и измјенама одлука допринјети повећању прихода у буџету 
општине, 

 редовно извјештавати ресорно министарство и Скупштину општине о 
остварењу и извршењу буџета општине, 

 ако се укаже потреба, на вријеме извршити ребаланс буџета за текућу 
годину, 

 провести редовну процедуру у складу са Законом о буџетском систему 
за припрему и усвајање буџета за 2021.годину.  

 
 

2. Капитални и остали пројекти 
 
 

За 2020.год. планирано је више капиталних пројеката из области 
инфраструктуре, економског развоја, стамбене изградње, здравства, 
образовања, спорта, културе, што ће допринијети развоју наше општине и 
побољшати услове живота свих грађана. 
 

Планирани капитални пројекти за 2020.годину  приказани су 
табеларно и обухватају одобрене пројекте а поред наведених реализоваће 
се више мањих пројеката из свих области планираних буџетом општине и 
уз помоћ домаћих и међународних институција.  
 

Ред. 
Број 

Назив пројекта Инвеститори пројекта 
Процјењена 
вриједност 

пројекта 

Период реализације 
пројекта 

1. 
Изградња граничног прелаза на 

новом мосту Братунац-
Љубовија  

-Управа за 
индиректно 
опорезивање 

14 500 000 КМ  
2020. и  

2021.година 

2. 
Уређење корита Кравичке 
ријеке и њених притока на 

подручју МЗ Кравица 

-Општина Братунац 
-ИПА Фонд 

-Влада Републике 
Српске 

1 650 000 КМ 
2019. и 

2020.година 

3. 

Уређење корита Кравичке 
ријеке на подручју МЗ Коњевић 

Поље, Глоговске ријеке, 
Крижевице и Слапашничке 

ријеке  

-Општина Братунац 
-ИПА Фонд 

-Влада Републике 
Српске 

850 000 КМ 
2020. и 

2021.година 

4. 

Израда пројектне 
документације за заштиту од 

поплава Дрине на подручју од 
старог моста на Дрини до новог 

моста на Дрини  

-Општина Братунац 
-ЈП Воде Српске 

220 000 КМ 
2019. и 

2020.година 



5. 
Проширење мреже система за 

наводњавање на подручју 
цијеле општине Братунац  

-Општина Братунац 
-Јединица за 
координацију 

пољопривредних 
пројеката  

180 000 КМ 2020.година 

6. 

Проширење мреже градског 
водовода на подручје цијеле 

општине Братунац 
Братунац-Жлијебац 

Братунац-Коњевић Поље 
Братунац-Полом 

-Општина Братунац 
-Европска 

инвестициона банка 
-Влада Републике 

Српске 

3 000 000 КМ 
2020. и 

2021.година 

7. 
Изградња стамбеног објекта од 

22 стана за социјално 
становање  

 
Влада Републике 

Срспке 
1 200 000 КМ 

2019. и  
 2020. година 

 
Општина Братунац 

180 000 КМ 

8. 
Изградња 60 стамбених 

јединица за расељена лица и 
повратнике 

- Општина Братунац 120 000 КМ 

2020.година 
-Савјет Министара 

БиХ 
-Влада РС 

2 400 000 КМ 

9. 
Израда пројектно-планске 

документације ради изградње 
заобилазнице за нови мост 

 
-Општина Братунац -

Влада Републике 
Срспке 

 

270 000 КМ 2020.година 

10. 

Куповина земљишта и изградња 
инфраструктуре за слободну 
зону (безцаринска зона код 

новог моста) 

-Општина Братунац 
-Влада Републике 

Срспке 
 

3 500 00 КМ 
2020. и 

2021.година 

11. 
Изградња зграде општине и 
опремање зграде општине 

-Влада Републике 
Србије 

1 000 000 КМ 

2020.година -Влада Републике 
Српске 

500 000 КМ 

-Општина Братунац 700 000 КМ 

12. 
Реконструкција и проширење 
уличне расвјете и прелазак на 

ЛЕД-технологију 
Општина Братунац 470 000 КМ 2020.година 

13. 

Реконструкција магистралног 
пута Коњевић Поље-Братунац и 

регионалног пута Братунац-
Факовићи 

Влада Републике 
Српске 

4 000 000 КМ 2020.година 

14. 

Изградња локалне 
инфраструктуре (путеви, улице, 

тротоари, водоводна и 
канализациона мрежа 

Општина Братунац 
Влада Републике 

Срспке 
260 000 КМ 

 
850 000 КМ 

2020.година 
Влада Федерације 

БиХ 

15. 
Изградња аутоматског система 

против градне жаштите  
Влада Републике 

Србије 
350 000 КМ 

2020. и  
2021. година 

16. 
Проширење дјечијег обданишта 

(изградња нових просторија) 

-Општина Братунац 
-Влада Републике 

Српске 
150 000 КМ 2020.година 

 

 



 

 

3. Остале активности 
 
 стварење што повољнијих услова за рад Општинске управе како би 

могли  пружати квалитетније услуге грађанима (техничко опремање, 
обука, изградња нове зграде општине), 

 спровођење мјера и активности на стварању и одржавању што 
стабилније безбједоносне и политичке ситуације, које су основни 
услов за развој и обезбијеђење нових инвестиција, 

 остварити што бољу сарадњу са домаћим и међународним 
институцијама, 

 израдити што више нових планова, програма и пројеката ради 
обезбјеђења нових инсвестиција, 

 сровођење процедуре за додјелу студентских стипендија, 
 активности на остваривању што бољих услова  за рад и пружање 

услуга у здравству, образовању, спорту и култури, 
 припрема и организовање општинских манифестација (културних, 

привредних и спортских), 
 припрема и спровођење скупштинских одлука и закључака, 
 израда просторно планске документације, као и пројектно техничке 

документације за нове пројекте, 
 припрема, организовање и провођење локалних избора, 
 остале редовне активности Општинске управе које су дефинисане 

важећим законским прописима                                                  
                   
                                                  

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                _______________________________ 
                                                              Недељко Млађеновић дипл.инг.маш       
 


