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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 

од 01.01.2018. до 31.12.2018.год. 

 
 

 Начелник општине и Општинска управа своје активности у 2018.год. 

ускладили су са усвојеним планом рада Начелника општине, програмом рада 

Скупштине, важећим законским прописима и актима општине. 
 

Поред редовних активности, посебна пажња посвећена је изради и 

кандидовању нових пројеката како би се обезбиједиле нове инвестиције које ће 

допринјети развоју  наше локалне заједнице. Резултат тих активности су упарво 

вриједни капитални пројекти који су реализовани у 2018.години. Њихово 

финансирање обезбијеђено је уз подршку домаћих и међународних институција 

као и из буџета општине. 

У слкладу са Зконом о локалној самоуправи Општинска упарва је 

пружала и редовне услуге грађанима и тиме испуњавала своје обавезе које има 

једна локална заједница 

 

Рад Начелника општине  и Општинске управе у 2018.години реализован 

је кроз следеће активности: 

 

 

1. Активности на остварењу и извршењу планираног буџета за 

2018.годину:   

 
� Спровођење редовних активности за остваривање усвојеног буџета за 

2018.годину као и спровођење одлуке о извршењу буџета за ту годину,  

� спровођење   процедура  у складу са Законом о буџетском систему на 

припреми и усвајању буџета за 2019.год. као и одлуке о извршењу буџета 

за ту годину, 

� спровођење процедура на припреми и усвајању ребаланса буџета за 

2018.годину, као и одлуке о његовом извршењу, 

�  припрема и усвајање потребних извјештаја о извршењу буџета, као и 

њихово достављање ресорном министарству и скупштини општине, 

� активности на остврењу што повољнијих услова за привлачење нових 

инвестиција које доприносе развоју наше локлне заједнице 

� обезбјеђење додатних извора финансирања како би се реализовало што 

више пројеката, 

� обезбијеђено је редовно извјештавање о утрошку средстава од стране 

свих корисника буџета, 

� извршена је припрема и усвајање потребих одлука које доприносе бољем 

пуњењу буџета а тиме и бољем развоју локалне заједнице, 



� у складу са пуњењем буџета вршено је редовно испуњавање обавеза 

према буџетским корисницима,  

� остале активности које су дефинисане важећим законским прописима 

 

 

2. Капитални и остали пројекти 

 

 

  У  току 2018.год. реализовани су следећи капитални и остали пројекти:  

 
Ред. 

Број 
Назив пројекта Вриједност пројекта 

1 

Завршетак изградње приступних саобраћаница за 

нови мост 

 

680 000 КМ 

2 
Завршена  изградња система за наводњавање 

 
8 300 000 КМ 

3 

Обезбјеђена  средства за проширење мреже система 

за наводњавање 

 

730 000 КМ 

4 

Реконструкција пута Дрињача-Братунац-Факовићи 

(већина радова завршена у 2018.години) 

 

5 700 000 КМ 

5 

Уређење корита ријеке Крижевице и набавка 

опреме (машине ICB,комбинерке и чамаца са 

моторима за спасавање од поплава) 

 

450 000 КМ 

6 
Проширење водоводне и канализационе мреже 

 
170 000 КМ 

7 

Уређење инфраструктуре  око Дома здравља и 

градском подручју 

 

160 000 КМ 

8 

Асфалтирање  локалних путева и улица као и 

реконструкција макадамских локалних путева 

 

470 000 КМ 

9 
Куповина земљишта за реализацију нових пројеката 

 
150 000 КМ 

10 

Израда пројектно планске документације за нове 

пројекте 

 

80 000 КМ 

11 

Уређење школских објеката, спортских сала, 

спортске дворане 

 

450 000 КМ 

 

 



 

Поред наведених капиталних пројеката у 2018.години  урађено је и више 

мањих пројеката, као и обезбјеђење нових пројеката за 2019.годину. 

 

 

3. Остале активности  
 

� У континуитету вршено пружање услуга грађанима у складу са важећим 

законским прописима 

� вршено техничко опремање и стручно усавршавање радника Општинске 

управе,  

� спроведена процедура додјеле и исплате студентских стипендија, 

� успјешно реализоване културне, привредне и спортске манифестације, 

� остварена добра сарадња са домаћим и међународним институцијама, 

� oстварена стабилна безбједоносна и политичкаа  ситуација,  

� урађена планска и пројектна документација за нове пројекте, 

� урађена шумско-привредна основа за приватне шуме, 

� вршена редовна припрема и спровођење скупштинских одлука и 

закључака, 

� успјешно спроведени општи избори, 

� спровођење редовне активности у складу са Законом о локалној 

самоуправи, 

� спроведени избори у мјесним заједницама и конституисани савјети 

мјесних заједница.  
 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   ______________________________ 

 Млађеновић Недељко,дипл.инж.маш. 

 


