
 

На основу члана 10. став 3. алинеја 10.  Одлуке о образовању радних тијела Скупштине ("Сл. лист 

РЦГ - Општински прописи", број 43/06 и “Сл. Лист ЦГ-општински прописи”, број 35/09) Одбор за 

Статут и прописе на сједници одржаној 20. маја 2011. године, утврдио је ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

СТАТУТА ОПШТИНЕ Пљевља. 

Пречишћен текст Статута општине Пљевља садржи: Статут општине Пљевља ("Сл. лист РЦГ - 

Општински прописи", број 37/04), Одлуку о изменама и допунама Статута општине Пљевља  ("Сл. 

лист РЦГ - Општински прописи", број 30/07, "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", број 32/09),  

Одлуку о изменама и допунама Статута општине Пљевља "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", број 

14/11)  у којима је назначен дан ступања на снагу тих аката. 
 

Одбор за Статут и прописе 
 

 

          Број:01-030-287                                                                                                                                                                         Предсједник, 

Пљевља,  20. мај 2011. године                                                                                                           Божидар Бајић,с.р. 

 
 

 
 

Статут Општине Пљевља  

(пречишћен текст) 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

Општина Пљевља (у даљем тексту: Општина) овим Статутом уређује права и дужности 

општине и начин њиховог остваривања; послове и начин одлучивања локалног становништва; 

начин и услове вршења сопствених послова; организацију и начин рада органа; начин доношења 

прописа; начин вршења надзора над радом органа Општине и јавних служби; начин повјеравања 

одређених послова радним тијелима Скупштине; начин обезбјеђења јавности рада органа и јавних 

служби; финансирање; установљавање симбола, празник Општине и начин његовог обиљежавања 

и друга питања од значаја за функционисање локалне самоуправе у дијелу у којем ова питања 

нијесу регулисана законом и другим прописима државних органа. 

 

II   ПРАВНИ СТАТУС 

 

1. Територија и сједиште Општине 

Члан 2 

Општина је територијална јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу у складу са 

законом и овим Статутом. 

Територија Општине је утврђена законом. 

Територија и име Општине може се промијенити по поступку утврђеним законом. 

Називи насеља утврђују се одлуком Скупштине општине. 

Члан 3 

Општина је правно лице са правима и обавезама утврђеним Уставом, законом и овим 

Статутом. 

Сједиште Општине је у Пљевљима, улица Краља Петра I бр. 48. 

2. Симболи Општине 

Члан 4 

Општина има грб. 



Грб Општине је у облику средњовјековног штита у црвеној, плавој и бијелој боји на коме је у 

централном дијелу утиснут архитектонски приказ Сат-куле која је у средишту града, иза које се 

види већи дио највећег лука Моста на Тари а у трећем плану, у натуралном облику дата је зграда 

Скупштине општине. У дну знака се налазе три линије као графички приказ три ријеке: Ћехотина, 

Брезница и Вежишница. 

Употреба грба уређује се одлуком Скупштине општине. 

Члан 5  

Празник Општине је "20. новембар". 

3. Печат Општине 

Члан 6 

Општина и њени органи имају печат. 

Печат Општине је округлог облика пречника 32 мм и садржи назив: Црна Гора, Општина 

Пљевља - Пљевља. 

У средини печата је грб Општине. 

Печат органа Општине, поред елемената из става 2. овог члана садржи и назив органа. 

Скупштина Општине посебном одлуком уређује: израду, употребу, чување и уништавање 

печата и друга питања која се односе на употребу печата. 

 

4. Јавна признања Општине 

Члан 7 

Општина установљава јавна признања и награде. 

Јавна признања су: 

- проглашење почасним грађанином 

- Награда "20. новембар" 

- Повеља Општине 

- остале награде (студентске, спортске, културне и др.) 

Члан 8 

Почасним грађанином Општине може се изузетно прогласити лице које је посебно заслужно за 

развој вриједности демократског друштва, историјских догађаја и традиције, положаја и угледа 

Општине, њеног односа са другим градовима у земљи и иностранству. 

Поступак и начин додјељивања јавног признања - проглашење почасним грађанином ближе ће 

се уредити посебном одлуком Скупштине општине. 

Члан 9 

Награда "20. новембар" додјељује се грађанима Општине и другим лицима, другим локалним 

заједницама, установама и правним лицима за највише заслуге и постигнуте резултате у 

теоријском и практичном раду и дјеловању у свим областима људског стваралаштва. 

О додјели награде "20. новембар" одлучује Жири који именује Скупштина општине. 

Услови, поступак и начин за додјелу награде утврђује се посебном одлуком Скупштине 

општине. 

Члан 10 

Јавна признања се могу додјељивати и држављанима других земаља, градовима, 

међународним огранизацијама и организацијама других држава. 

Члан 11 

Јавна признања, осим награде из члана 7. став 2. алинеја 1 и 2. овог статута, додјељује 

предсједник Општине. 

Услови и начин додјељивања осталих признања (повеља Општине, студентске, спортске, 

културне и друге награде) утврђују се одлуком Скупштине. 

 

III    ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ 

Члан 12 

Општина је самостална у вршењу својих надлежности. 

Општина нарочито: 



 

1. Нормативно уређује начин и услове обављања послова од јавног интереса, тако што: 

- доноси статут, одлуке и друге акте; 

- доноси буџет и завршни рачун буџета; 

- прописује порезе, накнаде и таксе из своје надлежности; 

- доноси развојне планове и програме; 

- доноси просторне и урбанистичке планове; 

- доноси вишегодишњи план и утврђује инвестициону политику; 

- доноси програм заштите животне средине. 

 

2. Управља и располаже општинском имовином, тако што: 

- уређује начин управљања и располагања општинском имовином 

- стиче, располаже и штити општинску имовину; 

- склапа уговоре о стицању и располагању имовине; 

- сачињава и подноси извјештаје о стању имовине најмање једном годишње; 

- утврђује јавни интерес за експропријацију непокретности за потребе Општине. 

 

3. Стара се о уређивању, коришћењу, унапређивању и заштити грађевинског земљишта, тако 

што: 

- одређује грађевинско земљиште; 

- доноси програме уређивања; 

- обезбјеђује заштиту и рационално коришћење грађевинског земљишта; 

- обезбјеђује средства за изградњу и реконструкцију објеката и уређаја комуналне 

инфраструктуре; 

- врши пренос права на грађевинском земљишту; 

 

4. Брине о заштити животне средине, тако што: 

- прати стање у овој области и доноси мјере којима се обезбјеђује заштита животне 

средине; 

- утврђује изворе из којих се финансира заштита животне средине; 

- сарађује са надлежним државним органима и обавјештава их о уоченим 

неправилностима; 

- поспјешује заштиту животне средине у Општини; 

 

5. Ствара услове за привредни развој Општине, тако што: 

- доноси акта која омогућавају и убрзавају развој привреде уопште; 

- ствара услове за развој пољопривредне производње; 

- ствара услове и стара се о развоју туризма; 

- уређује и обезбеђује услове за развој предузетништва; 

- уређује начин организовања јавних радова од локалног значаја; 

- уређује и обезбеђује услове за одржавање јавних сајмова локалног значаја; 

- утврђује пореску политику која поспјешује привредни развој Општине; 

- укључује се у тржиште хартија од вриједности; 

- сарађује са привредним субјектима у оквиру интереса и задатака Општине и 

поспјешује развој предузетништва; 

- обезбјеђује услове за обављање и развој комуналних дјелатности. 

 

6. Ствара услове за обављање водне дјелатности из надлежности локалне самоуправе, тако 

што: 

- одређује воде локалног значаја;; 

- управља водама и водним земљиштем; 

- обезбјеђује услове за општу употребу вода; 

- одређује престанак статуса јавног водног добра. 

 



7. Ствара услове за одржавање и заштиту стамбених зграда и за изградњу станова, тако што: 

-  прати и анализира стање на стамбеном подручју Општине; 

-  прати понуду и потражњу станова у Општини и укључује се у стамбено тржиште; 

-  гради станове за лица у стању социјалне потребе и обнављање објеката за ову 

намјену; 

-  стара се о рјешавању стамбених потреба других категорија становништва. 

 

8. Обезбјеђује вршење послова од непосредног интереса за локално становништво Општине, 

тако што: 

-  оснива органе локалне управе, јавне службе и друге органе и организације; 

-  утврђује начин организовања и услове за пружање услуга јавних служби; 

-  обезбјеђује средства за рад јавних служби. 

 

9. Прати стање социјалне заштите, из оквира својих надлежности, тако што: 

- надлежним органима и институцијама предлаже одговарајуће мјере; 

- утврђује додатне и друге облике социјалне заштите и помоћи за лица у стању 

социјалне потребе; 

- обезбјеђује услове за смјештај старих и инвалидних лица  

- рјешава о правима из области  борачко-инвалидске заштите и води евиденцију о 

корисницима тог права. 

 

10. Поспјешује културни развој Општине, тако што: 

- обезбјеђује доступност културних програма; 

- брине о културном наслеђу на територији општине; 

- обезбјеђује општеобразовну, библиотекарску, издавачку и архивску дјелатност од 

локалног значаја; 

- дотацијама подстиче ове активности. 

 

11. Ствара услове за унапређивање спорта и физичке културе, рекреацију дјеце, 

омладине и одраслих, тако што: 

- доноси програме за спорт и рекреацију; 

- изграђује и одржава објекте за спорт, физичку културу и рекреацију; 

- изграђује и уређује површине за пјешаке и бициклисте. 

 

12. Стара се и ствара услове за изградњу, одржавање и заштиту: 

- локалних и некатегорисаних путева; 

- градских саобраћајница; 

- јавне расвјете; 

- јавних површина за паркинг просторе, пијаца и других јавних површина; 

- уређује саобраћај у Општини; 

- доноси план регулације саобраћаја. 

 

13. Стара се о противпожарној заштити и заштити становника Општине у случају 

елементарних и других несрећа, заштити од буке, а нарочито: 

- организује спасавање у пожарима; 

- организује обавјештавање, помоћ и спасавање у случају елементарних и других 

несрећа; 

- обезбјеђује средства за организовање, опремање и извођење заштите од пожара; 

- обезбјеђује средства за отклањање посљедица од елементарних и других непогода; 

- предузима мјере ради заштите од буке; 

- обавља и друге задатке у вези са наведеним пословима. 

 

14. Уређује и обезбјеђује обављање послова комуналне полиције, тако што: 

- доноси одговарајућа општа и друга акта; 



- одређује прекршаје и новчане казне за прекршаје којима се крше прописи 

Општине. 

 

15. Обезбјеђује услове за информисање локалног становништва 

 

16. Уређује начин и услове држања кућних љубимаца, начин поступања са 

напуштеним и изгубљеним животињама, обезбједјује услове за њихово збрињавање и спроводи 

мјере контроле њиховог размножавања. 

 

17. Врши и друге послове у оквиру својих надлежности у складу са законом и 

прописима Општине.   

 

 

Члан 13 

Ради обезбјеђивања вршења послова од непосредног интереса за локално становништво 

Општина оснива органе локалне управе и јавне службе. 

Општина може оснивати јавне службе, у складу са законом. 

Општина може оснивати и друге органе и организације за вршење послова из своје 

надлежности, у складу са законом. 

 

 

Члан 14 

Поред послова из сопствене надлежности, општина врши и пренесене и повјерене послове, у 

складу са законом и актом Владе. 

За вршење пренесених и повјерених послова из става 1. овог члана средства се обезбјеђују из 

Буџета Државе у складу са прописом о преношењу, односно повјеравању тих послова. 

 

IV   ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНЕ 

 

Члан 15 

Општина има имовину. 

Имовину Општине чине непокретне и покретне ствари, новчана средства, хартије од 

вриједности и друга имовинска права, у складу са законом. 

Имовином Општине располаже и управља Скупштина. 

Скупштина општине може пренијети право давања имовине у закуп и право продаје покретних 

ствари на надлежне органе локалне управе, у складу са посебном одлуком. 

Одлуку о прибављању имовине у оквиру за то планираних средстава у општинском буџету 

доноси предсједник Општине. 

Продаја или замјена непокретне и покретне имовине у својини Општине спроводи се по 

поступку и на начин уређен законом. 

Органи из става 3, 4. и 5. овог члана обавезни су управљати и располагати имовином савјесно 

према начелима доброг пословања у складу са законом и овим Статутом. 

Члан 16 

Општина је дужна да води евиденцију о својој имовини у складу са законом. 

Скупштина разматра извјештај о стању и кретању имовине Општине и стању и кретању 

имовине коју користе јавне службе чији је она оснивач, најмање једном годишње. 

Члан 17 

За вршење послова из сопствене надлежности Општини припадају средства, у складу са 

законом. 

Општина самостално располаже средствима из става 1. овог члана. 

Члан 18 

Општина има буџет. 

За извршење буџета Општине одговоран је предсједник Општине. 



За намјенско коришћење буџетских средстава одговоран је старјешина органа локалне управе 

надлежан за послове буџета (буџетски извршилац). 

Члан 19 

Надзор над извршењем буџета и намјенским коришћењем средстава која се буџетом 

распоређују за поједине намјене врши Скупштина општине. 

Надзор из става 1 овог члана се обавља: 

-   достављањем Скупштини полугодишњег извјештаја о извршењу  Буџета Општине и 

инвестиционе политике и 

-    достављањем Скупштини Завршног рачуна Буџета Општине 

Скупштина може на предлог једне трећине одборника, уз одговарајуће образложење и прије 

рока утврђеног у ставу 2 овог члана захтијевати достављање извјештаја о реализацији и 

коришћењу буџетских средстава 

Надзор из става 1. овог члана обезбјеђује се преко извјештаја корисника буџетских средстава и 

у поступку разматрања и усвајања завршног рачуна буџета Општине. 

Уз завршни рачун буџета Општине обавезно се доставља извјештај спољне ревизије. 

Члан 20 

Надзор над извршењем буџета и намјенским коришћењем средстава која се буџетом распоређују 

за поједине намјене врши скупштина општине 

Надзор над финансијским, материјалним и рачуноводственим пословањем корисника буџета у 

погледу намјене, обима и динамике коришћења средстава врши предсједник Општине. 

  

Члан 21 

Општина се може задуживати у складу са законом. 

 

V   ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 22 

Органи Општине су: 

    - Скупштина општине (у даљем тексту: Скупштина) и 

    -    Предсједник општине. 

1. СКУПШТИНА 

Члан 23 

Скупштина је представнички орган грађана који функцију врши у складу са Уставом, законом 

и овим статутом. 

Скупштину чине одборници које бирају грађани на период од 4 године, у складу са законом. 

Члан 24 

Број одборника у Скупштини утврђује се посебном одлуком у складу са законом. 

Мандат одборника почиње да тече верификацијом мандата од стране Скупштине. 

Верификација мандата одборника је извршена када се Скупштина упозна са извјештајем 

Општинске изборне комисије. 

О верификацији мандата Скупштина не гласа. 

Члан 25 

     Прва сједница скупштине одржаће се најкасније у року од 30 дана од дана избора за одборнике.  

Сједницу скупштине из става 1 овог члана сазива и истом предсједава предсједник скупштине 

из претходног  сазива. 

Члан 26 

  Уколико се сједница скупштине не сазове у року из члана 25 овог Статута, сједницу сазива Влада. 

   Сједницом предсједава најстарији одборник, до избора предсједника скупштине. 

 

1.2. Права и дужности одборника 



Члан 27 

Одборник има право и дужност да учествује у раду Скупштине и њених радних тијела, 

извршава повјерене задатке, предлаже Скупштини разматрање одређених питања из њене 

надлежности, подноси предлоге одлука и других аката, подноси амандмане на предлоге прописа, 

поставља одборничка питања, врши и друге послове у складу са законом, овим статутом и 

Пословником о раду Скупштине. 

Право је одборника да буде стално и редовно обавјештаван о питањима од утицаја на вршење 

одборничке функције, да од органа и стручних служби тражи податке који су му потребни за рад, 

као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину. 

Захтјев из става 2 овог чланка одборник подноси у писаној форми, а надлежни орган је дужан 

да дâ писани одговор у року од петнаест дана од дана пријема захтјева. 

Одборник је дужан да чува тајну и друге податке повјерљиве природе и за то је одговоран. 

 

Члан 28 

 Одборнику се издаје одборничка легитимација. 

 Облик и садржина одборничке легитимације утврђује се Пословником Скупштине. 

 

Члан 29 

Одборник Скупштине има право на накнаду за рад и накнаду путних трошкова у складу са 

одлуком Скупштине. 

Члан 30 

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено 

мишљење или гласање на сједници Скупштине или радних тијела. 

 

Члан 31 

Одборник не може бити старјешина органа локалне управе. 

 

Члан 32 

Одборник подноси оставку у писаном облику предсједнику Скупштине. 

Предсједник Скупштине оставку одмах доставља одборницима и Општинској изборној 

комисији. 

 

Члан 33 

Скупштина, на првој наредној сједници, констатује престанак мандата одборнику који је 

поднио оставку и у другим случајевима престанка мандата утврђеним законом. 

 

1.3. Послови Скупштине 

 

Члан 34 

Скупштина: 

1) доноси Статут 

2) доноси прописе и друге опште акте 

3) доноси планове и програме развоја Општине 

4) доноси локална планска документа 

5) доноси програм уређења  простора 

6) доноси буџет и завршни рачун буџета 

7) доноси план капиталних побољшања и утврђује инвестициону политику 

8) утврђује висину општинских пореза, такса и накнада 

9) располаже општинском имовином 

10) утврђује услове за оснивање мјесних заједница и даје сагласност на одлуке о оснивању 

11) расписује референдум за територију Општине или за дио територије 

12) одлучује о грађанској иницијативи 



13) одлучује о расписивању самодоприноса за територију општине 

14) оснива јавне службе, органе и организације за обављање послова из оквира 

надлежности Општине 

15) даје сагласност за задуживање јавних служби чији је оснивач 

16) одлучује о задуживању и давању гаранција, у складу са законом 

17) врши верификацију мандата и одлучује о правима одборника 

18) бира и разрјешава предсједника Скупштине, предсједника општине именује и 

разрјешава секретара и чланове радних и савјетодавних тијела 

19) подноси предлог за оцјену уставности и законитости аката државних органа, када 

оцјени да је повријеђено право на локалну самоуправу 

20) разматра извјештаје предсједника Општине 

21) разматра извјештај о раду и програме рада јавних служби чији је оснивач општина    

22) доноси Пословник о свом раду 

23) даје аутентично тумачење прописа које доноси 

24) образује стална и повремена радна тијела за разматрање питања из своје надлежности 

25) уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности и њихов развој, уређује 

услове и начин организовања послова у обављању комуналних дјелатности и одлучује о 

повјеравању обављања комуналних дјелатности 

26) доноси оперативни план заштите од хаваријског загађења за воде од локалног значаја, 

општи и оперативни план заштите од штетног дејства вода, проглашава ерозивна подручја и утврђује 

услове за општу употребу вода 

27) утврђује опште услове за уређивање насеља на територији Општине, коришћење 

јавних и других површина и услове и начин коришћења простора за паркирање 

28) прописује услове и начин давања на привремено коришћење градског грађевинског 

земљишта и доноси програм привременог коришћења градског грађевинског земљишта 

29) прописује услове и начин изградње и постављања привремених објеката 

30) доноси годишњи програм о прибављању непокретности за потребе Општине 

31) одлучује о установљавању и додјељивању јавних признања и награда и звања почасног 

грађанина 

32) прописује радно вријеме угоститељских, трговинских и занатских објеката 

33) образује Службу за послове Скупштине 

34) доноси одлуку о оснивању Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе 

35) доноси одлуку о изради, употреби. чувању и уништавању печата 

36) доноси одлуку о употреби симбола 

37) утврђује начин и поступак учешћа грађана у вршењу јавних послова 

38) утврђује називе насеља, улица и тргова 

39) доноси одлуку о комуналној полицији, 

40) доноси одлуку о броју одборника 

41) доноси одлуку о емисији хартија од вриједности 

42) именује и разрјешава органе управљања, надзорне одборе у јавним службама, односно 

даје сагласност на именовање и разрешење органа руковођења јавних служби чији је оснивач 

Општина 

43) даје сагласност на статут јавних служби, на статусне промјене, повећање и смањење 

главнице, на план развоја, програм рада, и друге програмске акте јавних служби 

44) даје, по правилу мишљење о законима и другим прописима, којима се уређују питања 

од интереса за локалну самоуправу 

45) доноси план заштите од пожара 

46) доноси етичке кодексе 

47) прописује прекршаје за повреде општинских прописа 

48) доноси одлуку о накнади за рад одборника 

49) доноси одлуку о оснивању Асоцијације општина за територију Републике Црне Горе 

50) одлучује о сарадњи и удруживању са локалним заједницама и асоцијацијама других 

земаља 

51) доноси одлуку о оснивању међуопштинске заједнице 

52) покреће иницијативу за измјене и допуне закона и других прописа 



53) врши и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 

1.4. Радна тијела 

 

Члан 35 

Ради ефикасности и рационалног вршења послова из своје надлежности, Скупштина образује 

стална радна тијела и то: 

Скупштински одбори 

1. Одбор за Статут и прописе 

2. Одбор за избор и именовања 

3. Одбор за финансије, економију и развој 

4. Одбор за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност 

5. Одбор за друштвене дјелатности 

6. Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу 

7. Одбор за развој села и пољопривреде 

Скупштински савјети 

1. Савјет за давање предлога, назива насеља, улица и тргова 

2. Савјет за заштиту животне средине  

3. Савјет за представке и притужбе 

4. Савјет за родну равноправност 

 Скупштина образује комисије као повремена радна тијела. 

Члан 36 

Радно тијело има предсједника и одређени број чланова. 

Састав сталних радних тијела одговара страначкој заступљености одборника у Скупштини. 

За чланове одбора Скупштина именује одборнике Скупштине. 

За чланове савјета и комисија Скупштина поред одборника именује и друга лица, с тим да 

њихов број не може бити већи од половине укупног броја чланова радног тијела. 

Члан 37 

Састав, дјелокруг, начин рада и одлучивања радних тијела и друга питања од значаја за њихов 

рад уредиће се Пословником о раду Скупштине и одлуком о образовању радних тијела. 

Посебном одлуком Скупштина може одборима повјерити одлучивање о појединим пословима 

из своје надлежности, у складу са законом. 

 

1.5. Акти Скупштине 

 

Члан 38 

У вршењу послова из свог дјелокруга Скупштина доноси Статут, Пословник, одлуке, рјешења, 

планове и програме, закључке, препоруке, декларације, повеље и друге акте и даје аутентично 

тумачење прописа. 

 

Члан 39 

 Право предлагања буџета има предсједник Општине 

 Право предлагања других одлука,  прописа и општих аката има предсједник Општине, 

одборник и најмање 350 грађана који имају бирачко право на територији Општине. 

 Када је предлагач група грађана поступак предлагања акта отпочиње достављањем нацрта 

аката чије се доношење, измјена, допуна или укидање предлаже. 

 О предлогу акта из става 2 овог члана изјашњава се предсједник Општине. 

 

Члан 40 

 Поступак за доношење одлука, других прописа и општих аката покреће се подношењем 

предлога акта од стране овлашћеног предлагача. 



О актима које доноси Скупштина спроводи се јавна расправа у складу са законом и одлуком 

Скупштине општине којом се уређује питање учешћа грађана у вршењу јавних послова. 

 

 

Члан 41 

Одлука се може, изузетно, донијети по хитном поступку.  

 Предлагач одлуке дужан је да у предлогу одлуке наведе разлоге због којих је неопходно да се 

одлука донесе по хитном поступку.  

Начин и поступак предлагања одлуке по хитном поступку уређује се  Пословником о раду 

скупштине. 

 

Члан 42 

 Скупштина може да одлучује ако сједници присуствује већина укупног броја одборника. 

 Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних одборника. 

 О доношењу Статута, одлуке о задуживању, избора и разрјешења предсједника Скупштине,  

избора и разрјешења предсједника општине, одлуке о проглашењу почасним грађанином, одлуке о 

расписивању референдума, Скупштина одлучује већином гласова укупног броја одборника. 

Члан 43 

Одлуке и други општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу РЦГ - општински прописи". 

Изузетно, када за то постоје разлози утврђени у поступку доношења, може се предвидјети да 

одлука и други општи акт ступи на снагу најраније даном објављивања. 

Члан 44 

Поступак доношења одлука и других аката Скупштине, начин рада и одлучивања Скупштине 

и њених радних тијела, ближе се уређују Пословником о раду Скупштине. 

 

1.6. Предсједник Скупштине 

 

Члан 45 

Скупштина има предсједника. 

Предсједника Скупштине бира Скупштина из реда одборника. 

Предлог за избор предсједника Скупштине може поднијети једна трећина одборника. 

Предсједник Скупштине бира се већином гласова укупног броја одборника, на начин и по 

поступку утврђен Пословником о раду Скупштине. 

Мандат предсједника Скупштине траје колико и мандат Скупштине. 

Преузимањем дужности предсједник Скупштине пред Скупштином даје свечану изјаву. 

Текст свечане изјаве гласи: 

"Свечано се обавезујем да ћу дужност предсједника Скупштине обављати у складу са Уставом, 

законом и Статутом Општине". 

Члан 46 

Предсједник Скупштине има право да функцију обавља професионално. 

Предсједник Скупштине сазива Скупштину по потреби, а најмање једанпут у три мјесеца. 

Предсједник Скупштине сазива Скупштину по сопственој иницијативи, на захтјев 

предсједника Општине, на захтјев најмање једне трећине одборника и по иницијативи грађана. 

Предсједник Скупштину сазива у року од 15 дана од дана подношења захтјева односно 

иницијативе. 

 

Члан 47 

Иницијативу за сазивање сједнице Скупштине може у писаној форми поднијети најмање 350 

грађана који имају пребивалиште на територији Општине. 



Иницијатива за сазивање сједнице мора садржати разлоге за сазивање сједнице и мора бити 

својеручно потписана пуним именом и презименом са назнаком јединственог матичног броја 

грађана и адресом пребивалишта. 

Подносилац иницијативе, уз иницијативу доставља предлог акта који ће бити предмет 

расправе на Скупштини. 

Иницијатива се подноси уз својеручни потпис представника подносиоца иницијативе, пред 

секретаром Скупштине општине, уз личну карту. 

Члан 48 

Предсједник Скупштине предсједава Скупштином, руководи њеним радом, стара се о 

реализацији одлука и других аката Скупштине, представља Скупштину, предлаже дневни ред, 

потписује акте Скупштине, координира рад радних тијела, сарађује са предсједником Општине и 

органима локалне управе, брине се о јавности рада Скупштине и обавља друге послове у складу са 

законом, овим статутом и Пословником о раду Скупштине. 

У случају одсутности или спријечености предсједника, Скупштином предсједава одборник 

којег одреди предсједник Скупштине. 

Ако наступе разлози услед којих предсједник није у могућности да одреди одборника који ће 

предсједавати Скупштином, Скупштином предсједава најстарији одборник. 

Члан 49 

Предсједнику Скупштине мандат престаје прије истека времена на које је изабран:  

- подношењем оставке,  

- изгласавањем неповјерења  

- по сили закона. 

Члан 50 

Оставка се подноси у писаном облику. 

Оставку констатује Скупштина на првој наредној сједници. 

Даном констатације оставке предсједнику Скупштине престаје функција. 

 

Члан 51 

Предлог за изгласавање неповјерења предсједнику Скупштине може поднијети: најмање једна 

трећина одборника. 

Предсједник Скупштине може у Скупштини поставити питање свог повјерења. 

Одлуку о изгласавању неповјерења Скупштина доноси већином гласова укупног броја 

одборника. 

Питање поновног повјерења не може се поставити у року од шест мјесеци од дана гласања о 

неповјерењу. 

Поступак изјашњавања о повјерењу, односно неповјерењу предсједнику Скупштине ближе се 

уређује Пословником о раду Скупштине. 

 

Члан 52 

Одредбе закона о престанку мандата по сили закона које се односи на предсједника Општине 

сходно се примјењују и на предсједника Скупштине. 

1.7. Секретар Скупштине 

 

Члан 53 

Скупштина има секретара. 

Секретара именује и разрјешава Скупштина на предлог предсједника Скупштине. 

Мандат секретару траје колико и мандат Скупштине. 

За секретара може бити именовано лице са завршеним правним факултетом, положеним 

стручним испитом за рад у органима управе и најмање 5 година радног искуства.  

Члан 54 

Секретар скупштине: 

                                                                              -   организује и стара се о обављању стручних, административних и других послова за 

скупштину и њена радна тијела 



-  припрема сједнице скупштине и њених радних тијела 

-  стара се о примјени одредаба закона, Статута, пословника скупштине и других аката 

којима се уређује начин рада скупштине и њених радних тијела 

-  организује и руководи службом скупштине, одговоран је за вођење записника, 

стенограма, обраду аката скупштине и за објављивање одлука и других општих аката 

скупштине 

-  помаже предсједнику скупштине у раду 

-  врши и друге послове у складу са овим Статутом и актима скупштине. 

 

Члан 55 

Секретар одговара Скупштини.  

Секретару скупштине престаје мандат прије времена на које је именован: разрјешењем, 

распуштањем скупштине, на лични захтјев и у другим случајевима прописаним законом.  

Секретар скупштине може бити разријешен уколико не обавља послове или несавјесно обавља 

послове утврђене законом, Статутом и другим актима скупштине.  

Предлог за разрјешење секретара скупштине може поднијети предсједник скупштине или најмање 

једна трећина одборника. 

 

 

Члан 56 

Секретар Скупштине има право да се на сједници Скупштине изјасни о разлозима за 

разрјешење. 

2. ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ 

Члан 57 

Предсједник општине је извршни орган општине.  

Предсједника општине бира скупштина на вријеме од четири године, већином гласова укупног 

броја одборника.  

Исто лице може бити поново бирано за предсједника општине.  

Број мандата предсједника општине није ограничен. 

 

Члан 58 

Функција предсједника општине је професионална.  

У погледу услова за избор предсједника општине, примјењују се одредбе закона којим се уређује 

избор одборника и посланика.  

Предсједнику општине који је изабран из реда одборника, избором на функцију предсједника 

општине престаје мандат одборника.  

Преузимањем дужности, предсједник општине пред скупштином даје свечану изјаву.  

Текст свечане изјаве гласи:  

«Свечано се обавезујем да ћу дужност предсједника општине обављати у складу са Уставом, 

законом и Статутом општине». 

 

2.1. Послови предсједника Општине 

Члан 59 

Предсједник Општине:  

1) представља и заступа Општину  

2) предлаже прописе и друге акте које доноси Скупштина, као и начин рјешавања 

појединих питања из надлежности Скупштине 

3) доноси одлуку о приступању изради локалних планских докумената 

4) стара се и одговоран је за извршење закона, других прописа и општих аката као и за 

спровођење стратешких докумената од државног значаја 

5) стара се и одговоран је за извршење пренешених и повјерених послова 



6) утврђује организацију и начин рада локалне управе, по прибављеном мишљењу 

главног администратора 

7) именује и разрјешава потпредсједника Општине и главног администратора уз 

сагласност Скупштине 

8) даје сагласност на акте о унутрашњој организацији и систематизацији органа локалне 

управе, стручних и других служби 

9) именује и разрешава старјешине органа локалне управе, стручне и друге службе, 

директора агенције и менаџера  

10) подноси Скупштини извјештај о свом раду и остваривању функција локалне 

самоуправе, најмање једанпут годишње 

11) усмјерава и усклађује рад органа локалне управе, јавних служби и агенција чији је 

оснивач, ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања 

јавних услуга, о чему доноси одговарајуће акте 

12) врши надзор над радом локалне управе 

13) доноси акте из своје надлежности и акте у извршавању пренесених и повјерених 

послова, уколико посебним прописом није друкчије уређено 

14) одговоран је за извршавање одлука и других аката које доноси Скупштина и доноси 

акте за њихово извршавање 

15) доноси акте којима обезбјеђује извршење буџета Општине 

16) стара се о рационалном коришћењу општинске имовине 

17) располаже средствима текуће буџетске резерве у складу са одлуком Скупштине 

општине 

18) доноси одлуку о улагањима, у складу са утврђеном инвестиционом политиком 

19) даје мишљење о предлогу одлука и других аката које Скупштини поднесу други 

предлагачи 

20) рјешава сукоб надлежности између органа локалне управе, јавних служби и правних 

лица којима је одлуком Скупштине повјерено вршење одређених послова 

21) одлучује о изузећу главног администратора за поступање у одређеној правној ствари 

22) врши надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада службе заштите 

23) образује стручна радна тијела за послове из свог дјелокруга 

24) привремено доноси акте из надлежности Скупштине, у складу са законом 

25) врши распоред пословних просторија на коришћење органима Општине, утврђује 

начин коришћења превозних средстава  

26) врши и друге послове у складу са законом и овим статутом. 

 

Члан 60 

За послове из своје надлежности, предсједник одговара Скупштини. 

За вршење пренесених и повјерених послова предсједник одговара Влади. 

У случају незаконитог вршења или невршења пренесених и повјерених послова, Влада 

обавјештава Скупштину и предлаже предузимање мјера. 

Уколико се не предузму мјере из става 3. овог члана, Влада ће упозорити Скупштину на 

посљедице непредузимања мјера и предузети друге активности, у складу са својим овлашћењима. 

Члан 61 

Одређене послове из своје надлежности Предсједник може повјерити потпредсједнику 

Општине. 

За обављање послова из става 1. овог члана потпредсједник одговара предсједнику Општине. 

 

2.2. Акти предсједника Општине 

Члан 62 

У вршењу послова утврђених законом и овим статутом, предсједник Општине доноси: одлуке, 

упутства, правилнике, наредбе, рјешења и закључке. 

Одлуком се утврђује организација и начин рада органа локалне управе и уређују поједина 

питања у складу са овлашћењима утврђеним законом и другим прописом. 



Упутством се прописује начин рада и извршавања послова органа локалне управе и других 

субјеката који врше послове од интереса за Општину у извршавању закона, одлука Скупштине 

општине и других прописа. 

Правилником се ближе разрађују поједина питања која су уређена законом, одлуком 

Скупштине општине и другим прописима. 

Наредба се доноси ради рјешавања одређене конкретне ситуације која има општи значај у 

случајевима када је то законом или другим прописом предвиђено. 

Рјешењем се одлучује о образовању стручних савјета и комисија, даје сагласност на акта која 

доносе органи локалне управе и други субјекти који врше послове од јавног интереса и другим 

случајевима, у складу са законом. 

Закључком се одређују задаци органима локалне управе и субјектима који врше послове од 

јавног интереса, заузимају ставови, одлучује о одобравању средстава из буџета Општине и о 

другим питањима из надлежности предсједника о којима се не одлучује другим актима. 

 

2.3 Начин и поступак избора предсједника Општине 

Члан 63 

Кандидата за предсједника општине може да предложи најмање једна четвртина одборника у 

скупштини општине.  

Предлог садржи име и презиме кандидата, кратку биографију и образложење кандидатуре, као и 

писмени пристанак кандидата за кандидатуру.  

Предлог кандидата за предсједника општине подноси се предсједавајућем у писаном облику.  

Предсједник скупштине доставља одборницима све примљене предлоге кандидата за предсједника 

општине.  

О предлогу кандидата отвара се претрес. 

 

Члан 64 

Ако има више предлога кандидата, предсједавајући утврђује листу кандидата.  

Редослед на листи кандидата утврђује се према броју потписа одборника који су подржали 

појединог кандидата.  

 

Члан 65 

Предсједник општине бира се јавним гласањем.  

По завршеном гласању предсједавајући објављује колико је одборника гласало, колико је поједини 

кандидат добио гласова и који је кандидат изабран за предсједника општине. 

 

Члан 66 

За предсједника општине је изабран кандидат, који је добио већину гласова укупног броја 

одборника у Скупштини.  

 

Члан 67 

Ако ниједан кандидат за предсједника општине није добио потребну већину, гласање се понавља 

између два кандидата који су добили највећи број гласова.  

Ако ни у поновљеном гласању предсједник општине није изабран, понавља се поступак избора.  

Ако су за предсједника општине предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину 

гласова, понавља се поступак избора.  

У поновном поступку предлажу се нови кандидати.  

 

2.4 Начин и поступак разрјешења  предсједника Општине 

 

Члан 68 

Предсједнику општине престаје мандат прије истека времена на које је изабран: разрјешењем од 

стране скупштине, разрјешењем од стране Владе, подношењем оставке и по сили закона.  



Престанак мандата због подношења оставке или по сили закона, констатује се актом скупштине.  

 

Члан 69 

Скупштина може разријешити предсједника општине ако: 

- у прописаном року не предложи буџет и завршни рачун; 

- не обезбиједи спровођење развојних планова и програма; 

- не поднесе Скупштини извјештај о свом раду и раду органа локалне управе и служби; 

- не извршава судске одлуке; 

- не обезбиједи вршење других послова из надлежности општине утврђених законом, 

стаутом и другим прописима. 

Члан 70 

Предлог за разрјешење предсједника општине може да поднесе најмање једна трећина одборника у 

Скупштини.  

Предлог се подноси предсједнику скупштине у писаном облику.  

Предлог мора садржати разлоге због којих се предлаже разрјешење предсједника општине прије 

истека мандата, у складу са законом.  

Предсједник скупштине поднесени предлог доставља одборницима.  

О предлогу за разрјешење се отвара претрес.  

 

Члан 71 

 Влада може разријешити предсједника општине, ако предсједник општине, у времену дужем од 

шест мјесеци, не врши своје надлежности. 

Сматра се да предсједник општине не врши послове из своје надлежности ако не обезбиједи: 

извршавање закона, других прописа и општих аката, спровођење стратешких докумената од државног 

значаја и не врши друге послове из своје надлежности, чиме се онемогућава остваривање људских 

слобода и права. 

 

Ако предсједник општине не врши послове из става 2 овог члана, Влада ће га упозорити да у 

одређеном року предузме мјере за вршење послова из своје надлежности, о чему ће обавјестити 

Скупштину. 

 Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове локалне самоуправе, разријешити 

предсједника општине ако предсједник општине, и након упозорења из става 3 овог члана, не 

обезбиједи вршење послова из своје надлежности. 

Уз предлог из става 4 овог члана, министарство доставља и изјашњење предсједника општине. 

Против одлуке Владе о разрјешењу предсједника општине, предсједник општине може поднијети 

тужбу Управном суду Црне Горе. 

Поступак по тужби је хитан. 

 

Члан 72 

 Предсједник општине има право да се на сједници скупштине изјасни о поднијетом предлогу.  

Скупштина о предлогу за разрјешење предсједника општине одлучује у року од 30 дана од дана 

подношења предлога, већином гласова укупног броја одборника. 

 

Члан 73 

 У случају престанка мандата предсједника општине функцију предсједника до избора новог 

предсједника општине врши један од потпредсједника општине кога овласти Скупштина. 

У случају да подпредсједник није именован, функцију предсједника Општине врши главни 

администратор.” 

 

2.5.  Потпредсједник Општине 

 

Члан 74 

Општина има два потпредсједника. 



Потпредсједника именује и разрјешава предсједник Општине, уз сагласност Скупштине 

општине.  

За свој рад потпредсједник одговара предсједнику Општине. 

 

Члан 75 

Мандат потпредсједника траје колико и мандат предсједника Општине. 

Потпредсједник замјењује предсједника Општине у случају његове одсутности или 

спријечености и врши друге послове које му предсједник повјери. 

 

Члан 76 

Потпредсједнику Општине престаје мандат прије времена на које је именован: разрјешењем, 

подношењем оставке и у другим случајевима утврђеним законом. 

Члан 77 

Потпредсједник Општине може бити разрјешен уколико својим понашањем наруши углед 

функције коју врши и не обавља послове у складу са Статутом и другим актима. 

Потпредсједник општине може се изјаснити о разлозима за разрјешење  на сједници 

Скупштине општине. 

 

VI     ЛОКАЛНА УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

1. Врсте органа и јавних служби 

 

Члан 78 

За вршење послова управе образују се органи локалне управе (секретаријати, управе, 

дирекције, бирои). 

Органе локалне управе образује предсједник Општине.  

Члан 79 

За вршење специфичних послова, израду развојних програма, вршење комуналног надзора, 

обезбјеђивање спашавања и заштите имовине и лица од пожара, експлозија, хаварија и других 

акцидентних и ванредних ситуација и коришћења средстава савремене информационе и 

комуникационе технологије, предсједник Општине оснива службе Општине (комуналну полицију, 

службу заштите, информациони центар, менаџера). 

За вршење послова који захтјевају посебна стручна знања и самосталност у раду могу се 

одлуком предсједника Општине оснивати агенције. 

Актом о оснивању ближе се уређује дјелокруг и начин рада служби и агенција из става 1. овог 

члана. 

На агенцију се не могу пренијети послови који се односе на располагање општинском 

имовином. 

Члан 80 

За обављање послова уређења, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта 

може се основати предузеће или друга организација (агенција, дирекција). 

Члан 81 

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији органа локалне управе, комуналне 

полиције, посебних служби и центра доноси старјешина органа уз сагласност предсједника 

Општине по прибављеном мишљењу главног администратора. 

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији агенције, односно дирекције доноси 

директор уз сагласност предсједника Општине по прибављеном мишљењу главног 

администатора. 

2. Послови локалне управе 

Члан 82 

Локална управа: 

1) извршава законе, друге прописе и опште акте; 



2) припрема нацрте одлука и других аката које доносе органи локалне самоуправе; 

3) врши управни надзор; 

4) врши стручне и друге послове које јој повјере органи локалне самоуправе; 

5) рјешава у управном поступку о правима и обавезама грађана, правних и других лица, 

у складу са законом; 

6) води јавне и друге евиденције прописане законом и општим актима органа локалне 

самоуправе; 

7) рјешава у прекршајном поступку, у складу са законом; 

8) врши и друге послове утврђене Статутом и другим прописима. 

 

2. Управни надзор 

Члан 83 

Органи локалне управе врше управни надзор, и то: 

1)  надзором над законитошћу аката јавних служби којима се рјешава о правима, 

обавезама и правним интересима грађана и правних лица; 

2)    надзором над законитошћу и цјелисходношћу рада јавних служби; 

3)    инспекцијским надзором. 

Надзор и з става 1. овог члана врше органи локалне управе у складу са законом и општим 

актима Општине. 

Члан 84 

У обављању управног надзора органи локалне управе: 

1)  предлажу предсједнику Општине обустављање од извршења општих аката или 

појединих њихових одредби које нијесу у сагласности са статутом и другим актима органа 

локалне самоуправе, до окончања поступка уставности и законитости општих аката; 

2)   покрећу иницијативу за оцјену уставности и законитости општих аката јавних 

служби; 

3)   налажу мјере за извршавање утврђених обавеза; 

4)   предлажу мјере за превазилажење проблема, односно отклањање пропуста у раду; 

5)   покрећу иницијативу за измјену и допуну прописа; 

6)   подносе захтјев за покретање прекршајног поступка, кривичну пријаву или пријаву 

за привредни преступ; 

7)   обавјештавају друге органе, ако постоје разлози за предузимање мјера из њихових 

надлежности; 

8)   предузимају друге мјере предвиђене посебним прописима 

 

 

4. Главни администратор 

Члан 85 

     Главни администратор координира рад органа локалне управе и служби, стара се о законитости, 

ефикасности и    економичности њиховог рада, даје стручна упутства и инструкције о начину 

поступања у вршењу послова, даје мишљење на акт о унутрашњој организацији и систематизацији 

послова органа локалне управе и служби и врши друге послове у складу са законом и овим статутом.  

   Главни администратор има овлашења другостепеног органа у управним стварима из 

надлежности општине. 

 Главни администратор има Службу. 

 Одлуку о оснивању Службе, начин и организацију рада доноси предсједник Општине на 

предлог главног администратора. 

Члан 86 

Главног администратора именује и разрјешава предсједник Општине, уз сагласност 

Скупштине. 

Главни администратор се именује на основу јавног оглашавања, на вријеме од четири године. 

За главног администратора може бити именовано лице са завршеним правним факултетом, 

положеним стручним испитом за рад у органима управе и најмање пет година радног искуства. 



Главни администратор за свој рад и рад своје службе одговара предсједнику Општине и 

Скупштини. 

Члан 87 

  Главни администратор може бити разријешен дужности уколико не врши или несавјесно врши 

послове утврђене законом и овим Статутом.  

Предсједник општине покреће поступак за давање сагласности за разрјешење главног 

администратора, у писаној форми са образложењем       које подноси скупштини.  

  О предлогу за разрјешење главног администратор на скупштини се расправља и гласа. 

У поступку разрјешења, главни администратор има право да се на сједници скупштине изјасни 

о разлозима због којих се тражи његово разрешење. 

 

5. Старјешина органа локалне управе 

Члан 88 

 

Радом органа локалне управе руководи старјешина органа.  

Старјешина органа се поставља на основу јавног конкурса, на вријеме од четири године.  

Старјешина органа за свој рад и рад органа управе којим руководи одговара предсједнику 

општине.  

 Старјешина органа доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова, уз 

сагласност предсједника општине, одлучује о избору и распоређивању службеника и 

намјештеника, и врши друге послове у складу са законом, Статутом и другим актима. 

 

Члан 89 

Старјешина органа локалне управе одговоран је за законитост, ефикасност и економичност 

рада органа којим руководи. 

Старјешина органа у извршавању послова дужан је да се придржава закона, овог статута, 

упутства и смјерница предсједника Општине. 

О стању у управној области којом руководи, старјешина органа подноси извјештај 

предсједнику Општине, по његовом захтјеву, а најмање два пута годишње. 

Члан 90 

Ако се на основу извјештаја из члана 89. овог Статута утврди да стање у управној области не 

задовољава, предсједник Општине ће разријешити старјешину органа. 

Иницијативу за разрјешење у смислу става 1. овог члана може покренути и предсједник 

Општине. 

У поступку покренутом за разрјешење старјешина органа има право да се писмено изјасни о 

разлозима наведеним за разрјешење. 

5. Менаџер 

 

Члан 91 

Општина  има менаџера. 

Менаџер координира рад на припреми и реализацији развојних програма и пројеката којима 

се: подстиче економски развој, обезбјеђује заштита животне средине, одрживи развој, подстичу 

предузетничке иницијативе, приватно-јавна партнерства и иницирају измјене прописа у циљу 

стварања подстицајног амбијента за развој локалне самоуправе. 

Менаџера поставља и разрјешава предсједник Општине. 

Менаџер се поставља на основу јавног оглашавања на неодређено вријеме. 

Менаџер најмање једанпут годишње подноси извјештај о свом раду предсједнику Општине. 

Менаџер одговара за свој рад предсједнику Општине. 

Менаџер мора имати високу школску спрему, најмање пет година радног искуства и положен 

стручни испит». 

6. Комунална полиција  

Члан 92 

Општина има службу за вршење комуналног надзора (у даљем тексту: комунална полиција).  



Комунална полиција врши послове из надлежности општине прописане законом и одлуком 

скупштине.  

Старјешина службе комуналне полиције најмање једанпут годишње подноси предсједнику 

општине извјештај о свом раду и раду службе којом руководи.  

 

Члан 93 

У погледу права и дружности и поступка вршења послова комуналне полиције сходно се 

примјењују одредбе закона којима се уређује инспекцијска контрола и други прописи.  

Комунална полиција има легитимације, службена одијела и ознаке.  

Облик и садржину легитимација, ознаке, изглед, садржај и коришћење униформе и друга питања 

од значаја за рад комуналне полиције прописује скупштина општине посебном одлуком.  

 

6. Служба заштите 

Члан 94 

Општина има службу заштите.  

Служба заштите обезбјеђује спашавање и заштиту имовине и лица од пожара, експлозија, хаварија 

и других акцидентних и ванредних ситуација.  

Надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада службе заштите врши предсједник општине. 

  

7. Информациони центар 

Члан 95 

Органи општине, органи локалне управе, јавне службе и правна лица који врше јавна овлашћења и 

пружају јавне услуге, у обављању својих послова могу користити услуге информационог центра.  

 Центар из става 1 овог члана оснива општина.” 

 

8. Локални службеници и намјештеници 

 

Члан 96 

Запослени у органима локалне управе су локални службеници и намјештеници. 

Странац може остваривати поједина права у локалној самоуправи под условима и на начин 

утврђен Законом 

Локални службеници и намјештеници запошљавају се на основу јавног оглашавања. 

Члан 97 

На права, обавезе и одговорности локалних функционера, службеника и намјештеника сходно 

се примјењују прописи којима се уређују права, обавезе и одговорности државних функционера, 

службеника и намјештеника. 

 

VII    МЈЕСНА САМОУПРАВА 

1. Мјесне заједнице 

Члан 98 

На подручју Општине оснивају се мјесне заједнице, као облик непосредног одлучивања и 

учествовања грађана у одлучивању о пословима од интереса за локално становништво, у складу са 

законом, овим статутом и одлуком Скупштине општине. 

Одлуком Скупштине општине уредиће се услови за оснивање, послови, органи и поступак 

избора, организација и рад органа, начин одлучивања, финансирање и друга питања од значаја за 

рад мјесне заједнице. 

Скупштина може, кад је то неопходно ради остваривања права грађана, привремено до 

самоорганизовања образовати мјесне заједнице. 

Мјесна заједница стиче својство правног лица уписом у регистар мјесних заједница. 

Регистар из става 4 овог члана води орган локалне управе надлежан за општу управу. 

 

 



Члан 99 

У мјесној заједници грађани одлучују о питањима од непосредног и заједничког интереса за 

грађане са тог подручја, а нарочито: 

- дају предлоге и учествују у припреми развојних програма и доношењу вишегодишњих 

инвестиционих планова Општине, изградњи јавне инфраструктуре, извођењу комуналних 

инвестиција и у надзору над извршеним радовима 

- учествује у припреми програма снадбијевања водом на сеоском подручју 

- дају предлоге за санацију депонија комуналног отпада и учествује у њиховој санацији 

- дају предлоге за уређење и уљепшавање простора, уређење и уљепшавање шеталишта и 

учествују у томе 

- дају иницијативе за додатно уређење саобраћаја (саобраћајна сигнализација, уређење 

прилаза и др.) 

- подносе иницијативе за промјену просторних и урбанистичких планова 

- обавјешатавају надлежни орган Општине о проблемима и потребама становника мјесне 

заједнице у области уређења простора и заштите животне средине 

- учествују у организовању културних, спортских и других приредби и манифестација 

- учествују у изградњи, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева 

- учествују у управљању, изградњи, одржавању и заштити сеоских водовода, гробаља и 

других комуналних објеката 

- подносе иницијативе за рјешавање социјалних потреба становника 

- учествују у заштити и спасавању од елементарних непогода 

- подносе предлоге и иницијативе и у другим областима живота и рада од интереса за 

локално становништво. 

Члан 100 

Средства за задовољавање потреба локалног становништва у мјесној заједници, обезбјеђују се 

у складу са законом и одлуком којом се уређује рад мјесних заједница.  

Мјесна заједница и мјесни центар најмање једном годишње подносе извјештај скупштини о 

коришћењу средстава из става 1 овог члана. 

 

2. Мјесни центар 

Члан 101 

Ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у областима из члана 99 Статута, 

више територијално повезаних и развојно и економски упућених мјесних заједница могу основати 

мјесни центар. 

Иницијативу за оснивање мјесног центра може покренути надлежни орган једне или више 

територијално повезаних и развојно и економски међусобно упућених мјесних заједница. 

Иницијатива о оснивању мјесног центра садржи: 

-   назив и сједиште; 

-   разлог за оснивање; 

-   врсту, обим и начин обављања послова које мјесне заједнице преносе мјесном центру; 

-   начин финансирања; 

-   друга питања од значаја за рад мјесног центра. 

 

Члан 102 

                                                     Мјесни центар оснива се одлуком скупштине општине.  

Одлука о оснивању мјесног центра садржи:  

- назив и сједиште;  

- органе мјесног центра;  

- начин обављања послова;  

- начин финансирања;  

- одговорност за вршење послова;  

- јавност рада;  

- начин представљања и заступања мјесног центра до избора органа мјесног центра;  

- друга питања од значаја за рад мјесног центра. 



 

Члан 103 

Органи мјесног центра су савјет мјесног центра и предсједник савјета мјесног центра 

Савјет мјесног центра бирају савјети мјесних заједница који оснивају мјесни центар. 

Савјет мјесног центра има најмање седам чланова. 

Предсједници савјета мјесних заједница су, по положају, чланови Савјета мјесног центра. 

Пословником о раду ближе се уређује начин рада Савјета мјесног центра. 

 

Члан 104 

Савјет мјесног центра има предсједника, који представља мјесни центар, предсједава сједницама 

савјета и координира реализацију утврђених     планова и програма.  

Предсједника савјета мјесног центра бира савјет из реда својих чланова.  

   На питања која се тичу поступка, начина избора и разрјешења чланова савјета мјесног центра 

и предсједника савјета мјесног центра, сходно се примјењују одредбе прописа о мјесним 

заједницама. 

 

Члан 105 

Савјет мјесног центра има секретара.  

Секретара мјесног центра именује савјет мјесног центра.  

Савјет мјесног центра може да образује стручну службу за вршење стручних, административних, 

техничких и других послова за потребе мјесног центра.  

Стручном службом руководи секретар мјесног центра. 

 

Члан 106 

За обављање одређених послова из надлежности локалне управе, посебно у односу на 

остваривање права грађана, органи локалне управе могу организовати рад у мјесном центру. 

Члан 107 

Мјесни центар се уписује у регистар. 

Рагистар из става 1 овог члана води надлежни општински орган. 

Уписом у регистар мјесни центар стиче својство правног лица." 

 

VIII   УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Члан 108 

Грађани на територији Општине могу непосредно учествовати у одлучивању о локалним 

пословима од непосредног и заједничког интереса. 

Грађани непосредно учествују у изјашњавању и одлучивању: иницијативом, грађанском 

иницијативом, на збору грађана, референдумом, петицијом, предлогом и грађанском жалбом. 

 

1. Иницијатива 

 

Члан 109 

Грађани имају право да покрену иницијативу пред надлежним органима ради разматрања и 

одлучивања о одређеним питањима од интереса за локално становништво. 

О поднијетој иницијативи надлежни орган је дужан да заузме став и у року од 30 дана о томе 

обавијести подносиоца иницијативе. 

Ако орган не поступи по иницијативи, подносилац иницијативе може се обратити 

предсједнику Општине. 

 

2. Грађанска иницијатива 

 

Члан 110 



Грађани могу, органима Општине, упутити грађанску иницијативу за доношење или промјену 

акта којим се уређују значајна питања из њене надлежности. 

Грађанска иницијатива се може покренути о питањима: планирања и уређења простора, 

заштите животне средине, комуналне дјелатности, пореза, накнада и такси, културе и спорта и 

другим значајним питањима из надлежности Општине. 

Члан 111 

Грађанску иницијативу може поднијети најмање 2% бирача уписаних у бирачки списак 

Општине, према подацима о броју бирача са последњих избора. 

Грађанска иницијатива мора бити својеручно потписана од стране подносилаца са подацима: 

пуно име и презиме, јединствени матични број грађана и адреса становања. 

Грађанска иницијатива која не садржи све елементе из става 1. и 2. овог члана сматра ће се 

непотпуном и биће враћена подносиоцима на допуну. 

Члан 112 

Орган Општине коме је упућена грађанска иницијатива доставиће иницијативу надлежном 

органу локалне управе и радном тијелу Скупштине ради давања мишљења. 

Органи и радно тијело из става 1. овог члана дужни су да дају мишљење у року од 15 дана од 

дана достављања иницијативе. 

Члан 113 

Скупштина је дужна да се о грађанској иницијативи изјасни на првој наредној сједници по 

добијању мишљења од органа из члана 112. овог Статута. 

Кад Скупштина прихвати грађанску иницијативу задужиће надлежни орган локалне управе да 

у року од 60 дана припреми предлог акта за уређење питања које је предмет иницијативе. 

У изради акта орган из претходног става, је дужан да омогући учешће представнику 

подносиоца грађанске иницијативе. 

3. Збор грађана 

 

Члан 114 

Збор грађана сазива надлежни орган мјесне заједнице по сопственој иницијативи или на 

предлог најмање 1% грађана са подручја за које се организује збор. 

Због грађана може сазвати предсједник Скупштине и предсједник Општине ради добијања 

мишљења грађана о појединим питањима од локалног интереса, као и одборник у Скупштини 

општине који је уписан у бирачки списак подручја за које се организује збор, ради прибављања 

мишљења о одређеном питању од стране грађана. 

Збор грађана сазива се јавним упућивањем позива најмање 7 дана прије дана одржавања збора. 

Позив се објављује у средствима информисања, истиче на огласној табли Скупштине општине 

и мјесне заједнице, јавним објектима, другим огласним мјестима, улазним вратима стамбених 

зграда и на други погодан начин. 

Члан 115 

Захтјев за сазивање збора грађана мора садржати у писаној форми образложен предлог питања 

које збор треба да разматра. 

Уколико захтјев за сазивање збора подносе грађани захтјев мора садржати, име и презиме 

грађанина, адресу и својеручни потпис. 

Члан 116 

Ако су испуњени услови за сазивање збора, збор ће бити сазван најраније у року од 8 дана 

односно најкасније у року од 30 дана по пријему захтјева. 

Број грађана потребних за рад збора за подручје за које се збор сазива, утврдиће се одлуком 

којом се уређује рад мјесних заједница. 

Члан 117 

Збор грађана одлучује већином гласова присутних. 

Члан 118 

Грађани на збору: 

- дају предлоге органима Општине у вези са припремом програма и планова развоја 

општине, планом уређења простора, заштитом и унапређењем животне средине, 



- разматрају иницијативе и предлоге за оснивање мјесних заједница и промјену граница 

мјесних заједница, и 

- другим питањима од значаја за локално становништво, у складу са законом, Статутом и 

одлуком Скупштине. 

Члан 119 

Захтјеве, предлоге, иницијативе, ставове и мишљења збора грађана надлежни органи општине 

су дужни да у року од 60 дана размотре и о њима обавјесте грађане. 

Члан 120 

Друга питања у вези са сазивањем, начином рада и одлучивањем на збору која нису уређена 

овим Статутом, уредиће се одлуком Скупштине општине. 

3. Референдум 

 

Члан 121 

Ради изјашњавања грађана о одређеним питањима из надлежности Општине може се 

расписати референдум за територију Општине (општински референдум) или за дио територије 

Општине (мјесни референдум). 

Одлуку о расписивању референдума (општинског и мјесног) доноси Скупштина општине. 

Одлуком о референдуму утврђује се нарочито текст питања о коме се грађани изјашњавају на 

референдуму и датум одржавања референдума. 

Члан 122 

Општински референдум расписује се у случајевима предвиђеним законом. 

Општински референдум се може расписати ради претходног изјашњавања грађана: о увођењу 

самодоприноса, одлучивања о питањима покренутим грађанском иницијативом која није 

прихваћена од стране Скуштине, као и о другим питањима од посебног значаја из надлежности 

Општине о којима Скупштина има право да доноси одлуке. 

Члан 123 

Предлог за расписивање општинског референдума могу поднијети предсједник Општине, 

најмање једна трећина одборника и 1% бирача уписаних у бирачки списак Општине, према 

подацима о броју бирача са последњих избора. 

Одлука о референдуму је донијета ако је за њу гласала већина од укупног броја грађана који 

имају бирачко право. 

Члан 124 

Мјесни референдум се може расписати ради претходног изјашњавања грађана о питањима од 

непосредног интереса за грађане са територије за коју се референдум расписује, а нарочито: 

- о увођењу мјесног самодоприноса 

- изградњи објеката инфраструктуре за то подручје, и 

- другим питањима од интереса грађана са тог подручја. 

Члан 125 

Предлог за расписивање мјесног референдума подноси збор грађана са територије за коју се 

референдум расписује. 

Члан 126 

Мјесни референдум је успио ако се, за референдумско питање, изјасни већина грађана мјесне 

заједнице за коју је референдум расписан, под условом који је прописан за општински 

референдум. 

Члан 127 

Грађани се могу о одређеним питањима изјашњавати писменим путем и путем анкета и 

упитника. 

 

4. Самодопринос 

 

Члан 128 

О увођењу самодоприноса грађани одлучују на референдуму. 



 

Члан 129 

Иницијативу за доношење одлуке о самодоприносу могу поднијети најмање једна трећина од 

укупног броја одборника, предсједник Општине или 1% од укупног броја бирача на територији за 

коју се одлука доноси. 

Уз иницијативу за увођење самодоприноса, подноси се програм којим се утврђују извори, 

намјене и начин обезбјеђивања укупних финансијских средстава за реализацију самодоприноса. 

По поднијетој иницијативи за увођење самодоприноса одлучује Скупштина већином гласова 

укупног броја одборника. 

Одлука о увођењу самодоприноса се сматра донијетом када се за њу на референдуму изјасни 

већина од укупног броја грађана који имају бирачко право и пребивалиште на територији на којој 

се средства прикупљају, као и грађани који немају бирачко право и пребивалиште на којем се 

средства прикупљају, ако на том подручју имају непокретну имовину а средствима самодоприноса 

се побољшавају услови коришћења те имовине. 

Члан 130 

У случају из става 4. члана 129. овог  Статута Скупштина утврђује да је донијета одлука о 

увођењу самодоприноса. 

Одлуком о увођењу самодоприноса утврђује се: намјена, подручје, вријеме за које се уводи 

самодопринос, укупан износ средстава која се прикупљају, обвезник самодоприноса, лица која се 

ослобађају обавезе, висина самодоприноса (основица, пропорционална стопа и др.), начин 

обрачунавања и начин остваривања надзора грађана над намјенским коришћењем средстава и 

друга питања од значаја за увођење самодоприноса. 

6. Други облици изјашњавања грађана 

Члан 131 

Грађани имају право да поднесу петицију, предлог и грађанску жалбу органима Општине, као 

и да од органа траже обавјештење из њиховог дјелокруга. 

Грађанска жалба или петиција подноси се у писаној форми Скупштини општине или 

предсједнику Општине и мора бити уредно потписана. 

Члан 132 

Орган коме је упућена грађанска жалба, петиција или предлог, дужан је да исту размотри и 

донесе одлуку или да у случају ненадлежности исту прослиједи надлежном органу, о чему је 

дужан обавијестити подносиоца. 

Надлежни орган дужан је донијети одлуку, односно дати обавјештење у најкраћем року, али не 

дужем од 30 дана и о томе писмено обавијести подносиоца. 

Члан 133 

Скупштина општине ће посебном одлуком уредити начин и поступак учешћа локалног 

становништва у вршењу јавних послова. 

Члан 134 

За доношење Статута, програма развоја општине, просторних и урбанистичких планова, 

буџета и општих аката којима се утврђују права и обавезе грађана спроводи се јавна расправа. 

Јавна расправа се спроводи и поводом других аката којима се одлучује о питањима од значаја 

за локално становништво у складу са посебном одлуком Скупштине. 

 

IX. ОДНОСИ И САРАДЊА 

 

1. Однос органа Општине и грађана 

 

Члан 135 

Органи Општине обавезни су да обезбиједе остваривање права и дужности локалног 

становништва на законит и ефикасан начин уз поштовање личности и достојанства грађана. 

Локални функционери и службеници у односу према грађанима, обавезни су да се 

придржавају етичког кодекса утврђеног за државне службенике и намјештенике. 



За поступање у управним стварима органи локалне управе су обавезни да јавно истакну 

стандарде поступања у складу са законом и одлуком којом се уређује организација и рад органа 

локалне управе и јавних служби. 

Члан 136 

У циљу стварања услова за потпуније и ефикасније обављање послова из надлежности локалне 

управе, посебно у односу на остваривање права грађана, органи локалне управе могу организовати 

рад у мјесним заједницама. 

Послове из става 1. овог члана, начин и мјесто њиховог вршења одредиће главни 

администратор. 

 

2. Однос органа Општине и невладиних организација 

 

Члан 137 

У циљу афирмисања отвореног и демократског друштва органи локалне самоуправе сарађују 

са невладиним организацијама. 

У циљу остваривања сарадње на начин утврђен законом, органи Општине ће обезбиједити да 

радне верзије, нацрти и предлози општих аката, планова и програма развоја и извјештаја о раду 

органа и јавних служби, благовремено учине доступним невладиним организацијама путем 

интернет презентације, упознавањем са садржајем, увидом у материјал код надлежног органа и на 

други начин. 

Члан 138 

Поред облика сарадње утврђених законом предсједник Скупштине ће омогућити представнику 

невладине организације учешће у раду Скупштине по одређеном питању за које невладина 

организација искаже интерес, без права одлучивања (празна столица). 

Поступак и начин учешћа представника невладиних организација у раду Скупштине ближе ће 

се уредити Пословником о раду Скупштине. 

Члан 139 

Предсједник Скупштине ће најмање једанпут годишње организовати радни састанак 

предсједника клубова одборника и представника невладиних организација у циљу унапређења 

даље сарадње. 

Предсједник Општине ће најмање једанпут годишње организовати радни састанак главног 

администратора, старјешина органа и јавних служби и представника невладиног сектора у циљу 

разматрања достигнутог степена и унапређења даље сарадње. 

 

3. Однос органа Општине и државних органа и јавних служби 

 

Члан 140 

Одредбе Закона о локалној самоуправи којима се уређују питања односа органа локалне 

самоуправе и јавних служби и односа органа локалне самоуправе и државних органа непосредно 

се примјењују. 

4. Међуопштинска сарадња 

 

Члан 141 

Општина остварује сарадњу са другим градовима и општинама у земљи и иностранству у 

областима од заједничког интереса у складу са Уставом и законом. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Скупштина општине. 

 

X   ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ РАДА 

Члан 142 

Поред начина утврђених законом, јавност и транспарентност рада органа Општине и јавних 

служби обезбјеђује се: 

- слободним приступом информацијама, у складу са законом, 



- информисањем јавности, 

- објављивањем извјештаја органа Општине и јавних служби у средствима јавног 

информисања или на други начин, 

- издавањем публикација о раду органа из њиховог дјелокруга рада који су од 

непосредног интереса за грађане, 

Начин и поступак остваривања јавности и транспарентности из става 1. овог члана ближе се 

уређује Пословником о раду Скупштине. 

Члан 143 

У циљу обезбјеђивања јавности и транспарентности рада органа Општине и јавних служби, 

предсједник Општине, предсједник Скупштине и главни администратор дужни су да, најмање 

један пут у три мјесеца путем локалних медија или на други погодан начин, информишу грађане о 

активностима органа у протеклом и планираним активностима у наредном периоду. 

 

XI    САВЈЕТ ЗА РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Члан 144 

Скупштина оснива Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе ради остваривања 

демократског утицаја грађана на унапређење локалне самоуправе. 

Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе има предсједника и 8 чланова, који се бирају из 

реда грађана и стручњака у областима од значаја за локалну самоуправу. 

Члан 145 

За члана Савјета не могу бити бирани: 

- посланици и одборници; 

- локални функционери, старјешине органа локалне управе и руководиоци јавних 

служби чији је оснивач општина; 

- изабрана, именована и постављена лица у Влади Републике Црне Горе и органима 

државне управе 

- функционери политичких странака (предсједници странака, чланови предсједништва, 

њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, као и други страначки функционери); 

- особе које су правоснажно осуђене за кривично дјело против службене дужности, без 

обзира на изречену санкцију, или су правоснажно осуђене за неко друго кривично дјело на казну 

затвора у трајању дужем од шест мјесеци. 

Члан 146 

Савјет има право да државним органима, органима локалне самоуправе и јавним службама 

подноси предлоге за унапређење и развој локалне самоуправе, подизање нивоа квалитета јавних 

услуга, заштиту Уставом и законом утврђених права и дужности Општине и заштиту слобода и 

права локалног становништва. 

У извршавању своје функције Савјет има право да од државних органа, органа Општине и 

јавних служби чији је оснивач Општина, тражи информације о питањима из њихове надлежности. 

Органи и службе из става 1. и 2. овог члана дужни су да се изјасне о захтјевима и предлозима 

Савјета у примјереном року, а најдуже у року од 60 дана од дана подношења захтјева - предлога. 

Члан 147 

Начин избора, рад Савјета и друга питања од значаја за његов рад ближе се уређују одлуком о 

оснивању савјета. 

 

XII    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 148 

Поступак за измјене и допуне Статута покреће се Предлогом одлуке за измјену и допуну 

Статута. 

Предлог из става 1. овог члана може покренути најмање једна трећина одборника, предсједник 

Општине и најмање 3% бирача уписаних у бирачки списак Општине, према подацима о броју 

бирача са последњих избора. 



Члан 149 

О доношењу Статута или измјенама и допунама Статута Скупштина одлучује већином гласова 

укупног броја одборника. 

Члан 150 

Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут општине Пљевља ("Службене 

новине општине Пљевља", број 3/92, 9/92, 5/96 и 3/2000). 

 

Члан 151 

 Предсједник општине наставит ће да обавља ову функцију до истека мандата на који је изабран. 

 Након истека мандата из став 1 овог члана  Скупштина општине бира предсједника општине који 

има мандат  до краја мандата Скупштине општине. 

 Након истека мандата предсједнику општине из става 1. овог члана престају мандати: 

потпредсједницима општине, главном администратору и руководећим лицима. 

Члан 152 

Одлуке чије је доношење прописано овим Статутом донијеће се, односно ускладиће се у року 

од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог статута. 

Члан 153 

    Сви изрази који се у овој одлуци користе за физичка лица у мушком роду обухватају исте изразе у 

женском роду. 

 

Члан 154 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу ЦГ - 

општински прописи." 

 


