
CRNA GORA 

OPŠTINA PLJEVLJA 
SKUPŠTINA OPŠTINE  

Broj: 22-016/20-32/1         

Pljevlja,25.05.2020. godine 

 

 Odborniku/ci __________________ 

            P LJ E V LJ A 

 

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br: 02/18) i člana 65 

stav 1 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list CG-opštinski propisi“, broj 46/18), a u vezi sa 

članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi“, broj 

13/15 i 03/19)  s a z i v a m: 

 

XVIII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE 

PLJEVLJA 

 

Osamnaesta sjednica Skupštine Opštine Pljevlja održaće se 04. i 05. juna 

2020.godine (četvrtak i petak) sa početkom u 10 časova u Domu kulture Pljevlja. 
 

Za sjednicu predlažem sledeći: 

Dnevni red:                                    

1. Izvještaj o radu Predsjednika Opštine Pljevlja i radu organa uprave i službi 

Opštine Pljevlja za 2019. godinu. 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta 

3. Prijedlog  Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora Državnom 

arhivu Crne Gore.   

4. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti (Motel „Vodice“ sa pripadajućim 

zemljištem i zgrada stare vodenice) . 

5. Prijedlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Pljevlja. 

6. Prijedlog  Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica opštine Pljevlja 

7. Prijedlog Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Pljevlja.   

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima i 

garažama na teritoriji opštine Pljevlja.  

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za javna, opšta i 

posebna parkirališta. 

10. Prijedlog Odluke o komunalnom redu.  

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju odnosno 

gradjenju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica 

smanjene pokretljivosti sa invaliditetom na području opštine Pljevlja.  



12. Prijedlog Programa uredjenja prostora za 2020. godinu. 

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod“ 

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene za uslugu 

tretmana otpadnih voda. 

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune cijena usluga vozila 

i mašina u DOO „Lokalni putevi“ Pljevlja. 

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na  Program rada i Finansijski plan 

Turističke organizacije Pljevlja za 2020. godinu 

17. Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period 

01.01.2019 – 31.12.2019. godine.  

18. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu 

Pljevlja. 

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora 

DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja. 
 

 

 

 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK, 
                                  Dragiša Sokić,s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG – 

opštinski propisi“, broj  13/2015 i 03/2019)  o b j a v lj u j e   se 

 

 

 

P O Z I V 

 

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA 

NA XVIII-oj  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE PLJEVLJA 

 

 

 

 

        Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja, 

zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja -  

Pljevlja, koja je zakazana za 04. i 05. juna 2020. godine u 10,00 časova, da 

podnesu prijave za učešće u njenom radu.  

       Prijave se podnose  Predsjedniku Skupštine Opštine Pljevlja, preko pisarnice 

Skupštine Opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I bb, Pljevlja, najkasnije do 

01.06.2020. godine. 

        U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće. 

Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna 

dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine 

organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja, u skladu sa 

Poslovnikom Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG – opštinski propisi“, 

broj  13/2015 i 03/2019) 

   Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-

sajtu Opštine Pljevlja i Skupštine Opštine Pljevlja (u dijelu Obavještenja – oglasni 

dio). 

 

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA -  PLJEVLJA 

 


