
IZVJEŠTAJ  

O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA ZA 2020 
GODINU 

 

Program rada Skupštine opštine Pljevlja za 2020. godinu usvojen je na sjednici 
Skupštine opštine održanoj: 26. i 27. 12.2019. godine . 

U izvještajnom periodu Skupština je svoje aktivnosti planirala u skladu sa Programom 
rada za 2020 godinu, kojim su utvrđeni poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni 
sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti 
Skupštine opštine utvrđeni zakonom i Statutom Opštine, a koji su od značaja za 
ostvarivanje funkcije lokalne samouprave i interesa lokalnog stanovništva. Program rada 
sadrži tematski i normativni dio. 

U tematskom dijelu planirano je da se obradi 27 tema (izvještaji, informacije, planovi, 
programi i drugi akti), a normativni dio sadrži 37 prijedloga odluka koje su bile planirane 
da se razmatraju u tom programskom periodu. 

Dakle Programom rada Sklupštine opštine Pljevlja za 2020 godinu bilo je planirano 
razmatranje 64 teme a razmatrano je 46 tema, što znači da je Program rada Skupštine 
opštine Pljevlja realizovan izraženo u procentima 71 %. 

Jedan broj tema nije mogao biti realizovan shodno Programu rada iz objektivnih razloga 
kako zbog ne donošenja sistemskih zakona koji regulišu oblast za koju se odluke 
donose kao i zbog složenije procedure za donošenje određenih akata (za čije je 
donošenje poterebna prethodna saglasnost ministarstva i kašnjenja saglasnosti od 
nadležnih organa). 

Treba napomenuti da su u izvještajnom periodu održane 4 sjednice Skupštine opštine 
Pljevlja, što je manje od uobičajenog broja sjednica, a što je prouzrokovala poznata 
situacija sa pandemijom izazvanom  virusom Covid 19. 

- XVIII sjednica SO-e zakazana  20.03.2020.godine, a održana 04., 05. i 15. 
06.2020.god. 

- XIX sjednica SO-e  započeta je 05.11.2020. godine a održana 8, 9 i 11. 12. 2020. 
godine 

- XX sjednica SO-e održana 27.11.2020.godine 
- XXI sjenica SO-e započeta je 29.12.2020.god. a održana 4 i 5 .01. 2021.godine 

 
Usled epidemije virusa Covid 19 i česte spriječenosti odbornika da prisustvuju 
sjednicama ukazala se potreba da se pristupi usvajanju Izmjena i dopuna Poslovnika  
Skupštine koje bi omogućile prisustvo odbornika sjednicama Skupštine opštine na 
daljinu, što je i učinjeno na dvadesetoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja 27.11.2020. 
godine. 

Pored pitanja utvrđenih Programom rada Skupštine opštine Pljevlja za 2020 godinu, 
Skupština je razmatrala i druga pitanja koja su pokrenuta i inicirana od strane ovlašćenih 



predlagača za koje je ocijenjeno da ih treba razmatrati jer su u funkciji razvoja Opštine i 
zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva. 

Razmatrane su 34 teme koje nisu bile predviđene Programom rada Skupštine 
opštine  Pljevlja za 2020. godinu. 

Tokom izvještajnog perioda razmatrano je ukupno 80 pitanja od čega 21 tematskih i 
59 normativnih, odnosno 59 odluka koje su iz oblasti finansiranja i ekonomije, iz oblasti 
planiranja i uređenja prostora, iz oblasti stambeno komunalnih djelatnoisti, društvenih 
djelatnosti, iz oblasti imovine i iz oblasti kadrovske politike, odnosno odluke koje su 
predložene od strane Odbora za izbor i imenovanja. 

Prilikom razmatranja planiranih tačaka dnevmog reda održana je 31 sjednica 
skupštinskih radnih tijela ( odbora i savjeta) i to :  

- Odbor za izbor i imenovanje  - 3 sjednice 
- Odbor za Statut i propise    - 6 sjednica 
- Odbor za finansije ekonomiju i razvoj  - 4 sjednice 
- Odbor za planiranje i uređenje prostora  - 5 sjednica 
- Odbor za društvene djelatnosti   - 4 sjednice 
- Odbor za razvoj sela i ploprivrede  - 4 sjednice 
- Savjet za zaštitu životne sredine   - 2 sjednice 
- Savjet za rodnu ravnopravnost  - 3 sjednice 

Kako bi se obezbijedilo izvršavanje svih planiranih zadataka u pripremi i izradi materijala 
predviđenih Programom rada, Služba Skupštine je u analiziranom periodu kontinuirano  
koordinirala sa obrađivačima, odnosno nosiocima izrade materijala, te prije održavanja 
sjednice upućivala pismena obavještenja o obavezi izrade materijala za sjednice 
Skupštine i njenih radnih tijela i vršila druge tehničke poslove u vezi priprema sjednica. 

Služba Skupštine objavljuje poziv Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na 
sjednici Skupštine shodno Poslovniku Skupštine opštine Pljevlja. Poziv NVO za prijavu 
učešća na sjednici Skupštine objavljuje se i na web sajtu Skupštine. U 2020 godini nije 
bilo ni jedne prijave NVO za učešće na sjednicama Skupštine opštine Pljevlja.  

Javnost i transparentnost rada Skupštine ostvarivala se u skladu sa zakonom , Statutom 
Opštine, Poslovnikom o radu Skupštine putem objavljivanja svih informacija iz 
nadležnosti Skupštine na internet stranici Skupštine opštine Pljevlja, javnog objavljivanja 
opštih i drugih akata u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“, davanjem 
obavještenja u medijima, slobodnim pristupom informacijama i na drugi propisima 
utvrđeni način. 
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