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 Služba menadžera opštine obavlja poslove u okviru jedne organizacione 
jedinice.U izvještajnoj 2017 godini Služba menadžera opštine je radila poslove u 
skladu sa Odlukom o djelokrugu rada organa lokalne uprave i drugim aktima koje 
usvaja Skupština opštine Bijelo Polje kako slijedi: 
Služba menadžera opštine je u skladu sa Odlukom o djelokrugu rada lokalne 
uporave i po Rješenju o formiranju Konsultativne grupe za izradu Strateškog plana 
razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021 godina Br.01-9691 od 08.11.2016 
godine učestvovala u pripremi  Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje 2017-
2021 godine. Strateški plan razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021 godine  
usvojen je 06.11.2017 godine na XXIV sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje. 
Operativni tim koji je formirao Predsjednik opštine zajedno sa Ministarstvom za 
održivi razvoj i turizam, Delegacijom Evropske Unije iz Podgorice , DOO,,Project-
Consulting”-Podgorica,Direkcijom za imovinu i zaštiu prava opštine ,Upravom za 
nekretnine PJ Bijelo Polje,DOO Vodovod,,Bistrica”-Bijelo Polje , Direkcijom za 
izgradnju investicije,kompanijom za Reviziju/Nadzor i kompanijom za 
Projektovanje/Izvođač nastavlja aktivnosti na realizaciji Projekta ,,Projektovanje i 
izgradnja Glavnog kanalizacionog kolektora sa pratećim objektima u Bijelom 
Polju-Faza 1” .U 2017 godini kompanija za Projektovanje/Izvođač je uradila 
Glavni projekat za dio sekundarne kanalizacione mreže u gradskoj zoni koja će biti 
priključena na novo projektovani glavni kanalizacioni kolektor prve faze i  koji će 
biti izgrađen do Postrojenja za preradu otpadnih voda u svemu prema planskoj 
dokumentaciji.U toku je revizija  i  pribavljanje saglasnosti od nadležnih institucija 
koje su potrebne za izdavanje Građevinske dozvole za dio sekundarne 
kanalizacione mreže u skladu sa urađenim Glavnim projektom.  Služba menadžera 
opštine u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma,DOO,,Project-
Consulting”-Podgorica,Direkcijom za izgradnju i investicije,DOO 
Vodovod,,Bistrica”-Bijelo Polje i konsultantima sprovodi aktivnosti na pripremi 
tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta  PPOV(Postrojenje za 
prečišćavanje otpadnih voda) po sistemu,,Prijektuj-izgradi”.Ovim Tenderom će biti 
predviđeno i izvođenja radova na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda- prve 
faze za 20.000 ekvivalent stanovnika.Dio ovog Postrojenje treba da prihvati 
otpadne vode za dio sekundarne postojeće kanalizacione mreže preko novo 
izgrađenog glavnog kanalizacionog kolektora prve faze za gradsku i industrijsku 
zonu sa pripadajućim naseljima za dalji tretman  otpadnih voda . 
U okviru Međuopštinskog  razvojnog grant progama (IPA I, KOMPONENTA I)  
Opština  Berane, Bijelo Polje, Rožaje, Plav i Andrijevica  kao partnerska 
organizacija učestvujemo u implementaciji projekta “Uspostavljanje Regionalnog 
Biznis centra na sjevero-istoku Crne Gore sa Biznis inkubatorom u Beranama”. 
Vrijednost projekta 630.353,92 eura  sa učešćem Delegacije Evropske Unije u 
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iznosu od 484.866,93 eura. Opština Bijelo Polje kroz članstvo u Upravnom odboru 
prati rad i aktivnosti u ovom Privrednom društvu. 

U saradnji sa prekograničnim partnerima iz Dečana  Januara 2016 godine  započeta 
implementaciju projekta koji je odobren za finansiranje od strane Delegacije EU u 
okviru I prekograničnog poziva Kosovo-Crna Gora. Okončana vrijednost projekta 
iznosi 205,244,63 € naziv i tema projekta je ,,Valorizacija Eko proizvoda u 
prekograncnom podrucju”. Realizaciju ovog Projekta prema Ugovoru je u završnoj 
fazi. 

U Službi menadžera opštine u izvještajnoj godini radili smo na popunjavanju 
Anexa  Project Partner Statement– kao  i pružanje traženih podataka i informacija 
liderima projekta za popunjavanje aplikacije, u cilju učestvovanje Opštine Bijelo 
Polje kao partnera u trilateralnom programu INTEREG IPA Italija-Albanija-Crna 
Gora na 6(šest) projekata.  

U saradnji sa Ministarstvom za održivi razvoj i turizam, DOO,,Project-
Consulting”-Podgorica , nadležnim organima lokalne uprave i DOO ,,Komunalno-
Lim”-Bijelo Polje   radimo  na pripremi  i iznalaženje najboljeg rješenja za 
upravljanje čvrstim komunalnim  otpadom za našu opštinu i opštine  Sjevernog 
regiona Crne Gore u svemu prema smjernicama iz Državnog plana za upravljanje 
otpadom. 
Služba menadžera opštine je radila na  poslovima u  Komisiji za raspodjelu 
sredstava Nevladinim organizacijama u 2017 godini. U okviru tog Poziva članica 
Komisije iz Službe menadžera opštine je prisustvovala  svim  sastancima na 
kojima su  razmatrali i bodovali  projekte, kreirali preliminarnu rang listu, zatim 
konačnu rang listu projekata kako je navedene u Poslovniku o radu Komisije. 
Razmatrali i dali doprinos kreiranju potrebnih  Odluka. Sa ostalim članovima 
Komisije, pratimo realizaciju  odobrenih  projekata kroz prisudstvo na tribinama i 
press konferencijama koje   organizuju Nevladine organizacije. I dalje ćemo pratiti  
aktivnosti iz tog djelokruga   do konačne realizacije odobrenih projekata.  

Uposleni u Službi menadžera opštine za ovaj period izvještaja su pohađali obuke 
na  teme koje su u skladu sa Odlukom o djelokrugu rada organa lokalne uprave a 
koje se odnose na Službu menadžera opštine.   

Imali  smo saradnju na  projektima sa   NVO sektorom i drugim udruženjima , koji 
su  se obratili za pomoć i iskazali spremnost za saradnju sa Opštinom i Službom 
menadžera opštine.                                                            

                                                                                        Menadžer opštine  
                                                                 Fahrudin Begović,dipl.ing.građ. 
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