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ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

За период од 01.01.2019.год.до 31.12.2019.год. 
 
 

Предложени план рада  начелника општине  Братунац и Општинске 

управе којом руководи за 2019.год. обухвата активности које су усклађене 

са програмом рада Скупштине, планом рада Општинске управе, усвојеним 

буџетом општине, важећим законским прописима, као и потребама наше 

локалне заједнице. 

Такође у обзир су узети и тренутни друштвени, политички и 

економски услови у којима ће се реализовати све активности. 

Пошто се овај план реализује у периоду економске кризе у 

окружењу, потребно је више пажње и активности посветити на 

обезбјеђењу извора финансирања пројеката од дмаћих и међународних 

институција уз учешће из буџета општине. 

Да би се успјешно реализовали пројекти и функционисала 

Општинска управа, потребно је створити стабилну политичку и 

безбједоносну ситуацију.  

План рада Начелника општине за 2019.год. обухвата следеће 

активности: 

 

 

1. Активности на остварењу и извршењу планираног буџета 

општине за 2019.годину: 

 
� Активности и мјере за остварење планираног буџета за текућу 

2019.годину 

� Активности на обезбјеђењу додатних извора финасирања од стране 

домаћих и међународних институција за капиталне и развојне пројекте 

који су обухваћени планом капиталних инвестиција  

� Предузимање мјера за што боље прикупљање локалних прихода као и 

обезбјеђење нових локалних прихода у складу са важећим законским 

прописима који то омогућавају 

� Контрола и редовно извјештавање о утрошку средстава од стране свих 

корисника буџета  

� Вршити уштеде на режијским и материјалним трошковима у 

Општинској управи као и код свих буџетских корисника 

� У зависности од пуњења буџета за текућу годину пропорционално 

дозначавати средства свим буџетским корисницима 

� Редовно извјештавати ресорно министарство и скупштину општине о 

остварењу и извршењу буџета општине за претходну и текућу годину 

� Урадити што више инфраструктурних и развојних пројеката и 

кандидовати свим потенцијалним инвеститорима 

� Провести активности на припреми и усвајању буџета за 2020.годину 

као и одлуке о извршењу буџета а ако се укаже потреба и ребаланса 

буџета за текућу годину  

 



2. Капитални и остали пројекти 
 

Капитални и остали пројекти за 2019.год. обухватају улагања у 

инфраструктуру, економски развој, пољопривреду, стамбену изградњу, 

здравство, образовање, спорт, културу као и друге области које ће 

допринјети развоју општине и побољшати услове живота наших грађана. 

 

Сви капитални пројекти приказани су табеларно а поред њих у 

2019.години биће реализовано и више мањих пројеката планираних 

буџетом општине, као и уз помоћ домаћих и међународних институција.  
 
 

Ред. 

Број 
Назив пројекта Инвеститори пројекта 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 

Период 

реализације 

пројекта 

1. 

Завршетак реконструкције 

региналног пута Дриљача-

Братунац-Факовићи 

ЈП „Путеви“ 

Републике Срспке 
5 700 000 КМ 

2018. и 

 2019.година 

2. Уређење корита Кравичке ријеке 

Општина Братунац 

ИПА Фонд 

Влада Републике 

Српске 

1 650 000 КМ 2019.година 

3. 
Уређење корита ријеке Крижевице 

на подручју МЗ Подградац 

 

Општина Братунац 

 

260 000 КМ 2019.година 

4. 

Проширење мреже система за 

наводњавање на подручју цијеле 

општине Братунац 

Јединица заа 

координацију 

пољопривредних 

пројаката  
 

730 000 КМ 

 

2019.година 
 

Свјетска банка 

 

Општина Братунац 

5. 
Изградња граничног прелаза на 

новом мосту Братунац-Љубовија  

Управа за 

индиректно 

опорезивање 

14 000 000 КМ  
2019 и 

2020.година 

6. 

Изградња стамбеног објекта за 

расељавање алтернативних 

смјештаја за 22 стана 

 

Влада Републике 

Срспке 

1 040 000 КМ 

2019.година 

 

Општина Братунац 
130 000 КМ 

7. 
Изградња објекта за привредни 

погон у МЗ Кравица 

Влада Републике 

Срспке 
300 000 КМ 

2019.година 

Општина Братунац  80 000 КМ 

8. 

Изградња и обнова стамбених 

објеката који су оштећени или 

уништени од поплава 

УНДП 

 
300 000 КМ 

2019.година 
Општина Братунац 

 
80 000 КМ 

9. 

Изградња локалне инфраструктуре 

(путеви, улице, тротоари, 

водоводне и канализационе мреже 

Општина Братунац 

230 000 КМ 

 

550 000 КМ 

2019.година 

Влада Републике 

Срспке 

Влада Федерације 

БиХ 



10. 

Израда пројектно-планске 

документације ради изградње 

заобилазнице за нови мост 

Влада Републике 

Срспке 270 000 КМ 2019.година 

Општина Братунац 

11. 

Реконструкција и проширење 

уличне расвјете и прелазак на 

ЛЕД-технологију 

Општина Братунац 470 000 КМ 2019.година 

12. 

Изградња инфраструтуре у 

индустријској зони  код новог 

моста 

Влада Републике 

Срспке 
850 000 КМ 

2019. и 

2020.година 
Општина Братунац 

13.  

Набавка ватрогасног возила за 

Територијалну ватрогасну 

јединицу Братунац 

Општина Братунац 
320 000 КМ 2019.година 

Ватрогасни савез РС  

 
 

 

3. Остале активности 
 

� Стручно оспособљавање, усавршавање и едукација радника 

Општиснке управе, 

� стварење што повољнијих услова за рад Општинске управе како би 

могли да пружају што квалитетније услуге нашим грађанима,  

� предузимање мјера и активности на стварању што повољнијих 

услова за повлачење потенцијалних инвеститора који ће допринјети 

развоју наше локалне заједнице, 

� активности на стварању и одржавању што стабилније политичке и 

безбједоносне ситуације, 

� израда потребних планова, програма и пројеката ради обезбјеђења 

нових инсвестиција, 

� припрема, израда и спровођење скупштинских одлука, 

� сровођење процедуре за додјелу студентских стипендија, 

� активности на стварању што бољих услова  за рад и пружање услуга 

у здравству, образовању, спорту и култури, 

� припрема и организовање општинских манифестација (привредних, 

културних и спортских), 

� остале активности које су дефинисане важећим законским 

прописима и актима општине.  

 

                                                           

                   

                                                  

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                _______________________________ 

                                                              Недељко Млађеновић дипл.инг.маш       

 


