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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 
од 01.01.2019. до 31.12.2019.год. 

 
 
 Основне активности Начелника општине Братунац и Општинске управе у 
2019.год. усклађене су са усвојеним планом рада Начелника општине за ту 
годину, усвојеним програмом рада Скупштине општине, као и важећим 
законским прописима и актима општине. 
 

На реализацију неких активности утицај је имала свеукупна политичка и 
економска ситуација код нас и у окружењу. Поред редовних активности 
највише пажње посвећено је обезбијеђењу средстава и реализацији капиталних 
пројеката који доприносе изградњи и развоју наше општине, као и стварању 
што бољих услова за живот свих наших грађана. Ту су остварени веома добри 
резултати јер је обезбијеђен велики број капиталних пројеката који се реализују 
са домаћим и међународним институцијама, као и из буџета општине Братунац. 
Такође, редовно и успјешно су пружане и све услуге грађанима које су 
дефинисане важећим законским прописима. 
 

Рад Начелника општине Братунац и Општинске управе у 2019.години 
реализован је кроз следеће активности: 
 
 

1. Активности на остварењу и реализацији планираног буџета за 
2019.годину:   
 

 Остварено је боље пуњење буџета са посебним активностима на 
повећању прихода,  

 Спроведене су процедуре у складу са Законом о буџетском систему на 
изради и усвајању ребалнаса буџета за 2019.год.,  као и припреме и 
усвајање буџета за 2020.год, 

 Спроведена је припрема и усвајање одлуке о извршењу буџета за 
2020.годину,  

 Поред редовних прихода обезбијеђени су и додатни извори финансирања 
за капиталне пројекте, као и већи број мањих пројеката, 

 Спроведене су и усвојене мјере штедње на свим нивоима како би се 
обезбиједило што више средстава за инвестиције, 

 Вршено је редовно извјештавање ресорног министарства и Скупштине 
општине Братунац, 

 Вршена је редовна контрола утрошка средстава код свих буџетских 
корисника, 
 
 



 
 у складу са пуњењем буџета вршено је редовно испуњавање обавеза 

према буџетским корисницима,  
 Усвојене су потребне одлуке које су неопходне за боље пуњење буџета,  
 Реализоване су остале активности које су дефинисане важећим законским 

прописима 
 
 

2. Капитални и остали пројекти 
 
 

  У  току 2019.год. реализовани су следећи капитални и остали пројекти:  
 

Ред. 
Број 

Назив пројекта Вриједност пројекта 

1 
Уређење корита ријеке Крижевице на подручју МЗ 
Подградац 

260 000 КМ 

2 
Уређење корита Кравичке ријеке и њених притока 
(пројекат у току реализације) 

1 650 000 КМ 

3 
Проширење мреже система за наводњавање и 
набавка потребне опреме и машина 

730 000 КМ 

4 
Завршетак реконструкције регионалног пута 
Дрињача-Братунац-Факовићи  

5 700 000 КМ 

5 
Завршетак изградње приступних саобраћаница за 
нови мост и рјешавање имовинских односа 

2 800 000 КМ 

6 
Започета изградња стамбеног објекта за социјално 
становање са 22 стана 

1 380 000 КМ 

7 
Завршена  изградња и обнова објеката оштећених 
од поплава  

380 000 КМ 

8 Набавка новог ватрогасног возила 300 000 КМ 

9 Реконструкција и уређење основних школа  350 000 КМ 

10 Израда пројектно планске документације  180 000 КМ 

11 
Изградња путева, улица, водоводне и 
канализационе мреже 

230 000 КМ 

 
 

Поред наведених пројеката урађено је више мањих пројеката, као и 
обезбијеђење инвестиција  за капиталне пројекте у 2020.години.   

 
 
 



 
3. Остале активности  

 
 У континуитету вршено је пружање услуга грађанима у складу са 

важећим законским прописима, 
 вршено техничко опремање и стручно усавршавање радника Општинске 

управе,  
 извршено је пресељење Општинске управе у Дом културе ради изградње 

нове зграде општине, 
 припремљена је локација за изградњу нове зграде општине и уклањање 

старих објеката, 
 спровођење активности на отклањању штета од поплава кроз обнову и 

изградњу кућа и оштећене инфраструктуре, 
 спроведена процедура додјеле и исплате студентских стипендија, 
 успјешно спроведене културне, спортске и привредне манифестације, 
 oстварена добра безбједоносна ситуација, 
 остварена добра сарадња са домаћим и међународним институцијама, 
 завршена нумерација кућа и улица,  
 урађена пројектно техничка  документација за нове пројекте, 
 вршена редовна припрема и спровођење скупштинских одлука и 

закључака, 
 спровођење редовне активности Општинске управе у складу са Законом о 

локалној самоуправи. 
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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