Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 1 i člana 146 Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni list
RCG», broj 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06) i člana 40 Statuta opštine Nikšić («Službeni list RCGopštinski propisi», broj 20/04), Skupština opštine Nikšić, na sjednici održanoj 3.11.2006.
godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta opštine Nikšić
Član 1
U Statutu opštine Nikšić («Sl. list RCG-opštinski propisi», br. 20/04) u članu 6 riječ: «Dan»
zamjenjuje se riječju: «Praznik».
Član 2
U članu 9 u stavu 1 alineja 3 briše se, a u alineji 4 ispred riječi: «studentske» dodaju se
riječi: «povelja Opštine».
Dosadašnja alineja 4 postaje alineja 3.
Član 3
U članu 10 stav 2 mijenja se i glasi:
«Javna priznanja iz člana 9 stav 1 alineja 3 ovog Statuta dodjeljuje predsjednik Opštine».
Član 4
U članu 11 poslije riječi: «može se» dodaje se riječ: «izuzetno», a poslije stava 2 dodaje se
novi stav 3 koji glasi:
«Postupak i način dodjeljivanja javnog priznanja-proglašenje počasnim gradjaninom bliže
će se urediti posebnom odlukom Skupštine».
Član 5
Poslije člana 12 dodaje se novi član 12 a koji glasi:
«Odlukom Skupštine opštine ustanovljavaju se ostala priznanja (povelja Opštine,
studentske, sportske, kulturne i druge nagrade) i uredjuju uslovi i način njihove dodjele».

Član 6
U članu 13 poslije stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:
«Uslove i obim obavljanja sopstvenih poslova Opština obezbjedjuje u skladu sa potrebama
lokalne zajednice, kroz strateške i razvojne planove i programe».

Član 7
U članu 19 u stavu 3 riječi: «10 odbornika» zamjenjuju se riječima: «jedna trećina».
Član 8
U članu 24 stav 3 mijenja se i glasi:
«Mandat odbornika teče od objavljivanja konačnih rezultata izbora od strane Opštinske
izborne komisije.
Verifikacija mandata je izvršena kada se Skupština upozna sa izvještajem Opštinske
izborne komisije».
Član 9
Član 25 mijenja se i glasi:
«Odbornik ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tijela,
odlučuje, izvršava povjerene zadatke, predlaže Skupštini razmatranje odredjenih pitanja iz
njene nadležnosti, podnosi predloge odluka i drugih akata, podnosi amandmane na predloge
propisa, postavlja odbornička pitanja, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim
statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.
Odbornik ima pravo da bude stalno i redovno obavještavan o pitanjima od uticaja na
vršenje odborničke funkcije, da od organa i stručnih službi traži podatke koji su mu potrebni
za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za Skupštinu.
Odbornik je dužan da čuva tajnu i druge podatke povjerljive prirode i za to je
odgovoran».
Član 10
Poslije člana 25 dodaje se član 25a koji glasi:
«Odborniku se izdaje odbornička legitimacija.
Oblik i sadržina odborničke legitimacije utvrdjuje se Poslovnikom Skupštine».

Član 11
Član 32 mijenja se i glasi:
«Skupština:
donosi Statut,
donosi propise i druge opšte akte,
donosi planove i programe razvoja Opštine,
donosi prostorne i urbanističke planove,
donosi program uredjivanja i korišćenja gradjevinskog zemljišta,

-

-

donosi Budžet i zavšni račun Budžeta,
donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrdjuje investicionu politiku,
uvodi lokalne javne prihode i utvrdjuje visinu poreza, taksa i naknada,
raspolaže imovinom Opštine,
utvrdjuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o
osnivanju,
raspisuje referendum za tetiroriju opštine ili za dio teritorije,
odlučuje o gradjanskoj inicijativi,
odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine,
osniva javne službe, organe i organizacije za obavljanje poslova iz okvira
nadležnosti Opštine,
daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač,
odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa zakonom,
donosi odluku o davanju koncesija na prirodna dobra koja su u nadležnosti opštine u
skladu sa zakonom,
vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika,
bira i razrješava predsjednika Skupštine, imenuje sekretara Skupštine i članove
radnih i savjetodavnih tijela,
podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada
ocijeni da je povrijedjeno pravo na lokalnu samoupravu,
razmatra izvještaj predsjednika Opštine,
razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Opština,
donosi Poslovnik o radu,
daje autentično tumačenje propisa koje donosi,
raspisuje izbore za izbor predsjednika Opštine,
obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti,
uredjuje i obezbjedjuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uredjuje
uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o
povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
utvrdjuje opšte uslove za uredjivanje naselja na teritoriji opštine, korišćenje javnih i
drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje,
propisuje uslove i način davanja na korišćenje gradskog gradjevinskog zemljišta i
donosi program korišćenja gradskog gradjevinskog zemljišta,
propisuje uslove i način izgradnje i postavljanja privremenih objekata,
propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,
obrazuje Službu za skupštinske poslove,
donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave,
donosi odluku o čuvanju, upotrebi i uništavanju pečata,
donosi odluku o upotrebi simbola,
utvrdjuje način i postupak učešća gradjana u vršenju javnih poslova,
utvrdjuje područja i nazive naselja, ulica i trgova,
donosi odluku o komunalnoj policiji,
donosi odluku o broju odbornika u Skupštini opštine,
donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti,

-

-

imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovodjenja u
javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa
rukovodjenja javnih službi čiji je osnivač Opština,
daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, na plan razvoja i
program rada i druge programske akte javnih službi,
donosi plan zaštite od požara,
podnosi predlog za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa,
propisuje prekršaje za povrede propisa opštine,
donosi odluku o naknadi za rad odbornika,
donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Republike Crne Gore,
odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih
zemalja,
donosi odluku o osnivanju medjuopštinske zajednice,
pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa,
vrši i druge poslove utvrdjenje zakonom i ovim statutom.
Član 12

U članu 38 u stavu 1 poslije tačke 3 dodaju se dvije nove tačke koje glase:
«4 Savjet za predstavke i pritužbe;
5 Savjet za ravnopravnost polova».
Član 13
U članu 41 u stavu 3 riječi: «odbornik ili» brišu se.

Član 14
Član 59 mijenja se i glasi:
«Predsjednik opštine:
predstavlja i zastupa Opštinu,
predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština, kao i način rješavanja pojedinih
pitanja iz nadležnosti Skupštine,
stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata,
stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova,
odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština i donosi
akte za njihovo izvršavanje,
utvrdjuje organizaciju i način rada organa uprave Opštine, na predlog glavnog
administratora,
imenuje i razrješava potpredsjednika Opštine i glavnog administratora,
imenuje i razrješava direktore agencija, postavlja i razrješava menadžera,
daje saglasnost na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave
Opštine, stručnih i drugih službi,
daje saglasnost na postavljanje i razrješenje starješina organa uprave Opštine,

-

-

-

usmjerava i uskladjuje rad organa uprave Opštine, javnih službi i agencija čiji je
osnivač Opština, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja
javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte,
vrši nadzor nad radom lokalne uprave Opštine,
utvrdjuje smjernice za ostarivanje planova i programa razvoja Opštine, po pojedinim
djelatnostima,
prati sprovodjenje programa razvoja i rada javnih službi čiji je osnivač Opština, i
predlaže, odnosno preduzima mjere kojima se obezbjedjuju uslovi za njihovo
funkcionisanje,
daje saglasnost na akt kojim se utvrdjuje broj i struktura zaposlenih u javnim
službama koje se finansiraju iz budžeta Opštine,
podnosi gradjanima i Skupštini izvještaj o svom radu i ostvarivanju funkcija lokalne
samouprave, najmanje jednom godišnje,
donosi akte iz svoje nadležnosti i akte o izvršavanju prenesenih i povjerenih
poslova, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uredjeno,
donosi akte kojima obezbjedjuje izvršenje budžeta Opštine,
saziva konstitutivnu sjednicu Skupštine,
stara se o racionalnom korišćenju imovine Opštine,
raspolaže sredstvima tekuće budžetske rezerve u skladu sa odlukom Skupštine
opštine,
donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrdjenom investicionom politikom,
potpisuje ugovore i vrši i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom
i drugim aktima,
donosi odluke o dodjeli pojedinih javnih priznanja,
daje mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi
predlagači,
rješava sukob nadležnosti izmedju organa uprave Opštine, javnih službi i pravnih
lica kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje odredjenih poslova,
odlučuje o izuzeću glavnog administrtora, za postupanje u odredjenoj upravnoj
stvari,
vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Službe zaštite,
obrazuje stručna radna tijela za poslove iz svog djelokruga,
donosi Poslovnik o svom radu,
privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine u skladu sa zakonom,
vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima.
Član 15

U članu 66 u stavu 3 poslije riječi: «Opštine» stavlja se tačka, a riječi: «i Skupštini» brišu
se.
Član 16
U članu 68 poslije stava 3 dodaje se novi stav 4 koji glasi:
«Predsjednik Opštine razrješava potpredsjednika Opštine kada utvrdi da postoje razlozi za
razrješenje».

Član 17
Članovi 69 i 70 brišu se.
Član 18
Poslije člana 81 dodaje se novi član 81a koji glasi:
«Više teritorijalno povezanih i razvojno i ekonomski upućenih mjesnih zajednica mogu
osnovati mjesni koordinacioni centar u skladu sa zakonom.
Skupština može posebnom odlukom mjesnom koordinacionom centru povjeriti obavljanje
poslova iz nadležnosti opštine».
Član 19
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu RCG –
opštinski propisi».
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