Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 26 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” broj 2/2018 i
34/2019), i člana 40 stav 1 tačka 26 Statuta opštine Pljevlja ( “Sl.list CG” – opštinski propisi broj
46/18), Skupština opštine Pljevlja na sjednici održanoj dana 02.04.2021. godine, donijela je:
Odluku
o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja

Član 1
U Poslovniku Skupštine opštine Pljevlja (Sl.list CG – opštinski propisi br.13/15 i 03/19),
u članu 63 stav 1 riječ „tri“ mijenja se u riječ „dva“.

Član 2
Poslije člana 66 dodaje se novi član 66a koji glasi:
“Za vrijeme trajanja epidemije zarazne bolesti Covid – 19 sjednice Skupštine opštine Pljevlja i
radnih tijela mogu se organizovati na daljinu.
Sjednica na daljinu je sjednica na kojoj odbornik i drugo lice koje je član radnog tijela učestvuje
u radu van mjesta održavanja sjednica Skupštine i radnih tijela uz pomoć informaciono komunikacione tehnologije.
Odbornik i drugo lice koje je član radnog tijela, može učestvovati u radu sjednice Skupštine i
radnih tijela na daljinu putem informaciono - komunikacione tehnologije ukoliko je zaražen
virusom Covid – 19, ako se nalazi na bolničkom liječenju zbog istog ili ako mu je Rješenjem
nadležnog organa odreĎena obaveza samoizolacije, o čemu treba pribaviti dokaz.
Odbornik i drugo lice koje je član radnog tijela je dužan najkasnije do početka sjednice
Skupštine ili radnih tijela u pisanoj ili elektronskoj formi obavijestiti predsjednika Skupštine,
odnosno predsjednika radnog tijela o razlozima da učestvuje u radu sjednice na daljinu.
Ukoliko odbornik i drugo lice koje je član radnog tijela učestvuje u radu sjednice na daljinu,
obavezan je da obezbijedi ureĎaj i aplikaciju koja omogućava prenos i snimanje slike i zvuka u
realnom vremenu takvog kvaliteta da se bez sumnje može utvrditi njegov identitet. ”

Član 3
Član 74 mijenja se i glasi :
“Rad Skupštine prati i direktno prenosi Lokalni javni emiter, a izuzetno ukoliko ne postoje
tehničke mogućnosti emituje snimak sjednice.”
Član 4
U članu 75 posle stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:
“Prilikom utvrĎivanja kvoruma na sjednici Skupštine i radnih tijela prisutnim se smatra i
odbornik i drugo lice koje je član radnog tijela a koji učestvuje u radu sjednice na daljinu uz
pomoć informaciono - komunikacione tehnologije ”.
U članu 75 stav 4 riječi „ukoliko Skupština tako odluči“ mijenjaju se u riječi „ukoliko
predsjednik Skupštine tako odluči“.
Stavovi “4,5,6,7 i 8” postaju stavovi “5,6,7,8 i 9”.
Član 5
U članu 79 stav 3 riječi „uz kratko obrazloženje prijedloga“, mijenjaju se riječima „uz
obrazloženje predloga u trajanju do 5 minuta“.
U članu 79 stav 8 posle riječi “tri dana prije održavanja sjednice” tačka se mijenja zarezom i
dodaju riječi “uz obrazloženje po osnovu hitnosti prijedloga za dopunu dnevnog reda.”
Član 6
U članu 85 posle stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi :
„Odbornik može u toku pretresa postaviti najviše tri pitanja u trajanju do dva minuta po jednom
pitanju.“
Stav”2” postaje stav”3”.
Član 7
U članu 96 stav 5 mijenja se i glasi :
”Mjera oduzimanja riječi, uz prethodno upozorenje, izriče se odborniku koji upotrebljava riječi
kojima vrijeĎa dostojanstvo odbornika, drugih lica i Skupštine ili iznosi podatke i ocjene
uvrjedljive za institucije, kao i iz privatnog života odbornika i drugih lica”.

Član 8
U članu 101 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi :
“Odbornik i drugo lice koje je član radnog tijela koji učestvuje u radu sjednice Skupštine opštine
i radnih tijela na daljinu glasa javno, dizanjem ruke ili izgovarajući : “Za”, “Protiv” ili
“Uzdržan”.
Stavovi “4,5 i 6” postaju “5,6 i 7”.

Član 9
U članu 125 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi :
” Usmeno obrazloženje amandmana u toku rasprave može se dati u trajanju do 3 minuta”.
Stav” 6” postaje stav “7”.
Član 10
U članu 147 stav 1 riječ “tajnim” mijenja se riječi “javnim”, a u stavu 2 riječ ”javnim” zamjenjuje
se riječi “tajnim”.
Član 11
Ovlašćuje se Odbor za statut i propise da utvrdi prečišćen tekst Poslovnika o radu Skupštine
opštine Pljevlja.
Član 12
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore –
opštinski propisi”.
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