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У В О Д  

 
 

Извјештај о раду сачињен је у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи 

којим је утврђено да Предсједник општине  једном годишње подноси Скупштини и 

грађанима извјештај о свом раду и функционисању Локалне самоуправе.  

 

Буџет општине у 2014. години је реализован у износу од 1.179.477,90 € или 

изражено у процентима износи 78,63% од планираног буџета.  

 

2014. година, са може оцијенити као изузетно динамична година, са знатним 

инвестиционим улагањима и великим бројем контаката представника Локалне 

самоуправе, како са представницима Владе Црне Горе, тако и са представницима 

међународних организација и потенцијалним инвеститорима који су спремни да 

улажу у привреду наше општине. Може се слободно рећи да је у 2014. години, 

коначно заустављен тренд смањења незапослености нашег становништва и коначно 

након вишегодишњег негативног показатеља стопе запослености, дошло је до 

пораста броја запослених на подручју наше Општине. У прошлој  години Општина 

Андријевица, у сарадњи са Владом Црне Горе и приватним инвеститором, створила 

је могућност отварања погона за производњу огријева (пелета) у којем је запослено 

30-так радника са подручја наше општине. Поред горе наведеног, забиљежен је и 

пораст броја новозапослених у другим услужним дјелатностима. Свесни богатства 

у хидропотенцијалу са којима располаже наша општина, изградњом мини хидро 

електрана у знатној мјери ће се поправити економска слика наше општине. 

Општина очекује да се у најскорије вријеме пусти у погон мини хидроелектрана на 

водотоку Брадавац, а Држава је дала концесију и  за искоришћавање 

хидропотенцијала на Мојанској ријеци, ријеци Куцкаји, Умском потоку, као и на 

Градском водоводу ``Кркори``. Реализација наведених пројеката се очекује у овој 

години. Укупна капитална улагања на подручју наше општине у 2014. години, 

износе 1.043,030 €. Улагања у наведеном износу су реализована у сарадњи са 

Владом Црне Горе, Дирекцојом јавних радова, Међународним организацијама и 

другим донаторима. 

 

 Од капиталних пројеката који су реализовани у 2014. години, треба посебно 

истаћи  следеће пројекте: 

 

- Реализација Пројекта ``Реконструкција дјечијег игралишта у кругу ОШ 

``Бајо Јојић`` у Андријевици``  у износу од 8.030,00 €, финансиран од стране 

``Каритаса`` и Општине Андријевица; 

- Реконструкција хлоринаторске станице  и каптаже на Градском водоводу 

``Кркори`` чија је укупна  вриједност  износи 220.000,00 €, радови још 

увијек трају. Пројекат се финансира из средстава Дирекције јавних радова и 

Буџета општине Андријевица,  



- Видиковац (кућа за госте са летњиковцем) на Трешњевику,  вриједност 

инвестиције 20.000,00 €. Пројекат финансиран из дијела Капиталног буџета 

Општине и средстава ЕУ фондова у оквиру  прекограничне сарадње; 

- У сарадњи са Владом Италије реализује се пројекат у трајању од двије 

године на постављању сателитских антена на пет локација,  за бесплатно 

коришћење интернета. Вриједност пројекта 15.000,00 €; 

- Извршена је реконструкција водовода за село Божиће у вриједности од 

25.000,00 €. Министарство пољопривреде је издвојило 10.000,00 €, док је 

Општина Андријевица издвојила 15.000,000 €; 

- За потребе изградње система  централног гријања  за зграду Општине, 

издвојено је 26.000,00 € из Буџета општине. Према свим показатељима 

наведена инвестиција ће се вратити у року од 3 године, само по основу 

уштеде електричне енергије; 

- За потребе корићења ријека Лим и Злоречица, издвојена су средства у 

вриједности од 308.000,00 €, радови су у току, а завршетак истих се планира 

за пролеће ове године. Средства за ове намјене су издвојена из Капиталног 

буџета општине Андријевица и Капиталног буџета Црне Горе а преко ДЈР; 

- Изграђен је  мост  на ријеци Лим у селу Зориће, изградња је  финансирана од 

стране ДЈР  и Општине Андријевица, вриједност инвестиције је  

      187.000,00 €; 

- За потребе модернизације локалне путне инфраструктуре тј. за асфалтирање 

путева у дужини од 2,5 км, издвојено је 125.000,00 €, од стране ДЈР; 

- 32.798,08 € издвојено је из Буџета Општине за инвестиционо одржавање 

локалних путева; 

- За потребе водоснабдијевања из Буџета општине издвојено је 17.662,20 €; 

- За израду пројектне документације издвојена су средства у износу од 

25.102,20 €. 

 

Треба истаћи веома живу активност на тражењу потенцијалних  инвеститора који 

ће улагати у привреду Општине, као и у развоју хидро-потенцијала. У том циљу 

одржан је велики број састанака како у Влади, тако и у службеним просторијама 

зграде општине. Резултати наведених разговора се очекују у наредном периоду, 

што ће за последицу имати повећани обим улагања у привреду општине и смањење 

броја незапослених. У области пољопривреде, општина је редовно давала премије 

за млијеко, а преко својих служби омогућавала је да пољопривредници остварују 

своја права и код других државних институција и међународних организација. 

Свјесни чињенице да су подстицаји за пољопривредне произвођаче доста скромни, 

као и да зависе од економске ситуације, Предсједник општине настојаће са своје 

стране да улагања у овој области буду знатно већа. За подстицај развоја 

пољопривреде у овој години Буџетом општине Андријевица, предвиђена су 

средства у износу од 40.000,00 € за набавку садног материјала.  

 

Поред горе наведених средстава,  треба напоменути да је из Буџета општине 

Андријевица издвојено 220.688,00 € за Центар за културу и спорт, Радио 

Андријевици  61.740,00 €, спортским клубовима  са подручја наше општине 

20.000,00 €, НВО сектору 5.000,00 €, СПЦ 1.200,00 €, ОО Црвеног крста 



Андријевица  10.650,00 €, Туристичкој организацији  17.841,00 €. Такође, треба 

истакнути да је у потпуности измирен дуг на име кредитног задужења за 

асфалтирање путне инфраструктуре, а која је извршено од стране предходне 

власти, уплатом последње рате у износу од 62.201,00 €. 

 

Реализоване су активности везане за учествоввање на семинарима и обукама за 

коришћење фондова предприступне помоћи и прекограничне сарадње.  

 

Добра сарадња остварена је и са јавним предузећима и установама чији је оснивач 

општина. Што се тиче односа са грађанима може се рећи да је остварена редовна и 

добра комуникација са њима. Предсједник је вршио пријем странака без 

заказивања термина из разлога да што већи број људи буде примљен на разговор. У 

току 2014. године, пријем код Предсједника општине затражило  је преко 670 

грађана. Сви су примљени од стране Предсједника, а њихови захтјеви су у великој 

већини усвојени. Прошле године на име Предсједника општине стигло је укупно 

943 захтјева, молби, дописа и сл. 

 

 На крају, имајући у виду околности и проблеме који су пратили  рад локалне 

управе у 2014. години, а који су наведени у извјештају, може се  са задовољством 

констатовати да је Локална управа у знатној мјери остварила своје обавезе и 

испунила задатке, у складу са Законом о локалној самоуправи и другим важећим 

прописима.  

 

 

Главни администратор 
 

 

У складу са Законом о локалној самоуправи (``Службени лист РЦГ``, број 42/03, 

8/04, 5/05, 3/06 и ``Службени лист ЦГ``, број 88/09 и 3/10) Главни администратор:  

 

- Руководи и координира радом локалне управе; 

- Рјешава у другостепеном управном поступку;  

- Стара се о законитом, ефикасном и економичном вршењу послова органа 

локалне управе; 

- Извршава акта Предсједника Општине која доноси у остваривању 

функцијау усмеравања и кооридирања радом и вршења надзора над радом 

органа локалне управе;  

- Покреће поступак одговорности старјешине органа; 

- Врши и друге послове у складу са овлашћењима и одговорностима Главног 

администратора.  

 

Поред наведеног, од стране Главног администратора пружана је помоћ органима 

локалне управе у рјешавању сложенијих управних ствари; давана су тумачења у 

вези примјене прописа; рјешаван сукоб надлежности у погледу примјене прописа 

од стране органа локалне управе; у складу са законским овлашћењима давани су 



налози органима локалне управе за извршавање повјерених и редовних послова и 

задатака.  

 

У вези са овлашћењима главног администратора као другостепеног органа у 

управним пословима из сопствене надлежности општине, која је прописана чланом 

74, став 2 Закона о локалној самоуправи,  овом органу је у извјештајном периоду 

поднесено укупно 9 жалби изјављених против одлука (рјешења и закључака) 

првостепених органа локалне управе, односно у вези са њиховим непоступањем по 

поднешеним захтјевима.  

Неријешених управних предмета из предходног извјештајног периода није било.  

 

У извјештајном периоду,  против другостепених одлука поднесено је укупно 5 

тужби код Управног суда Црне Горе. У вези са покретањем управних спорова 

Управном суду су благовремено достављани одговори на поднесене тужбе.  

 

У вези са тужбама које су Управном суду поднесене против одлука овог органа, 

пресудама овог Суда у 2014. години одлучено је по укупно 4 тужбе, три су усвојене 

и поништене су одлуке овог органа, док је у једном случају потврђено рјешење 

другостепеног органа.  

Поред горе наведеног Главни администратор је у 2014. години поништио 4 

рјешења и предмете вратио на поновни поступак.  

 

Вршени су и други послови утврђени Законом о локалној самоуправи, Статутом 

општине и Одлуком о организацији и начину рада локалне управе.  

 

 

Оцјена рада органа локалне управе 

 
Прошлогодишњи рад органа локалне управе карактерише унапријеђен квалитет, 

економичност услуга и  окренутост грађанима, отвореност, одговорност, ефикасно 

управљање пословима у јавном интересу. Корисничка оријентација најсажетије се 

дефинише у одређивању локалне управе као сервиса њених грађана. Ове чињенице 

указују на познавање процеса реформе локалне управе од стране већег броја њених 

службеника и потребе за постизање кључног циља, а то је добра управа, која прије 

свега подразумијева: непристрасност и  неутралност у примјени закона и других 

нормативних аката, процедурална благовременост и професионализам. Најбољи 

доказ овој чињеници је тај што Главном администратору у току 2014. године, није 

упућена нити једна представка  или жалба на рад службеника и намјештеника, као 

ни примједба на њихово недолично понашање.  

 

У протеклој  години Локална управа је настојала да у свој рад укључи што већи 

број грађана и НВО сектор, како би исти на тај начин постали значајани фактори у 

доношењу одлука од виталног интереса за становништво наше општине. Позиви су 

упућивани путем медија, јавним оглашавањем, истицањем позива на огласној 

табли и личном доставом. Општа оцјена је да је заинтересованост за учешће у 

креирању развојне политике наведених структура  минимална.  



 

Што се тиче сарадње са невладиним организацијама, у прошлој години органи 

локалне управе су прихватили сва питања гдје су постојали исказани интереси. 

Основни мотив за све активности органа локалне управе у области невладиног 

сектора представља њихово недвосмислено опредјељење да подрже рад и развој 

невладиних организација, имајући у виду заједнички интерес и заједничке 

вриједности које остварује невладин сектор.  Наведени разлози су мотивисали 

локалну управу да уреди поступак расподјеле финансијских средстава 

опредијељених Буџетом , по критеријумима који задовољавају утврђене стандард, е 

и на тај начин допринесе  афирмацији квалитетних пројеката невладиних 

организација.  

 

Општа оцјена цјелокупног рада Локалне самоуправе, може се окарактерисати као 

задовољавајућа, али свакако постоји могућност унапређења пружања услуга у свим 

областима рада Локалне управе. Као једна од главних слабости у раду наше 

Локалне управе је мањак високостручних кадрова из домена познавања 

информационих технологија, као и непостојања кадрова са активним знањем 

страних језика, који су неопходни ради писања пројеката за Европске фондове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


