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      Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 1 i člana 151 a Zakona o lokalnoj samoupravi 
(«Službeni list RCG», br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i «Službeni list CG», broj 88/09) 
i člana 40 Statuta opštine Nikšić («Službeni list RCG-opštinski propisi», br. 20/04 i 
43/06), Skupština opštine Nikšić na sjednici održanoj 4.05.2010.godine, donijela je                                                                
          
 

N A C R T   O D L U K E    *                           
o izmjenama i dopunama Statuta opštine Nikšić        

 
III  PRAVNI STATUS 

1. Teritorija Opštine 
 

Član 1 
 
      U Statutu opštine Nikšić («Službeni list RCG-opštinski propisi», br. 20/04 i 43/06) 
član 3 mijenja se i glasi:  
       «Teritorija Opštine uredjena je zakonom. 
        Teritorija i ime Opštine mogu se promijeniti na način i po postupku utvrdjenom 
zakonom». 
 

Član 2 
 
      U članu 4 stav 2 poslije riječi «Nikšiću» dodaju se riječi «ulica Njegoševa 18». 
 

Član 3 
 
     U članu 7 stav 2 riječ «Republika» briše se, a u stavu 4 poslije riječi «2» dodaju se 
riječi «i 3». 
 

Član 4 
 
     Poslije člana 12 a dodaju se dva nova člana koji glase:  
 

«Član 12 b 
 
     Opština ostvaruje saradnju u skladu sa zakonom i ovim statutom. 
 

Član 12 v 
 
     Rad organa opštine, organa lokalne uprave i javnih službi je javan». 
________________________________ 
* Napomena: Radi lakšeg praćenja  izmjena i dopuna u tekstu odluke data su     
poglavlja i podnaslovi 
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IV  POSLOVI OPŠTINE 
 

Član 5 
  
       Član 13 mijenja se i glasi: 
      «Opšina samostalno obavlja poslove lokalne samouprave koji su od neposrednog i 
zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo, u skladu sa zakonom i ovim statutom, a 
naročito: 

  
       1. Normativno ureñuje način i uslove obavljanja poslova od javnog interesa, 
tako što:  

  
-   donosi statut, odluke i druge akte; 
-   donosi Budžet i Završni račun Budžeta; 
-   propisuje poreze, naknade i takse iz svoje nadležnosti; 
-   donosi razvojne planove i programe; 
-   donosi prostorne i urbanističke planove; 
-   donosi višegodišnji investicioni plan; 
-   utvrñuje investicionu politiku; 
-   donosi program zaštite životne sredine. 

  
        2. Upravlja i raspolaže opštinskom imovinom, tako što:  
  

-  ureñuje način  upravljanja i raspolaganja opštinskom imovinom i vrši 
    pojedina svojinska ovlašćenja na državnoj imovini u skladu sa 

zakonom;  
-  stiče, raspolaže i štiti lokalnu imovinu; 
-  sklapa ugovore o sticanju i raspolaganju imovinom;  
-  sačinjava i podnosi izvještaje o stanju imovine najmanje jedanput  
   godišnje;  
-  utvrñuje javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe     
   Opštine. 
  

        3. Stara se o ureñivanju, korišćenju, unapreñivanju i zaštiti grañevinskog 
zemljišta,  tako što: 
  

- odreñuje grañevinsko zemljište; 
- donosi program planiranja prostora;   
- obezbjeñuje sredstva za izgradnju i rekonstrukciju objekata i       
  ureñaja komunalne infrastrukture; 
- obezbjedjuje zaštitu i racionalno korišćenje gradjevinskog zemljišta; 
- vrši prenos prava na grañevinskom zemljištu;  
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4. Brine o zaštiti životne sredine tako što:  
  

- prati stanje u ovoj oblasti u okviru svojih nadležnosti i donosi mjere 
   kojima se obezbjedjuje zaštita životne sredine; 
- utvrdjuje izvore iz kojih se finansira zaštita životne sredine; 
- saradjuje sa nadležnim državnim organima i obavještava ih o  
   uočenim nepravilnostima; 
-  pospješuje zaštitu životne sredine u Opštini. 

  
5. Stvara uslove za privredni razvoj Opštine, tako što :  

  
- donosi akta koja omogućavaju i ubrzavaju razvoj privrede Opštine;  
- utvrñuje poresku politiku koja pospješuje privredni razvoj Opštine;  
- uključuje se u tržište hartija od vrijednosti; 
- sarañuje sa privrednim subjektima u okviru interesa i zadataka Opštine 
   pospješuje razvoj preduzetništva; 
- stvara uslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje; 
- uredjuje, organizuje i stvara uslove za razvoj turizma kao i djelatnosti 
  kojima se unapredjuje turizam; 
- uredjuje, obezbjedjuje uslove za održavanje javnih sajmova. 
  

        6. Stvara uslove za održavanje i zaštitu stambenih zgrada i za izgradnju 
stanova, tako što : 

  
- prati i analizira stanje stambenog fonda u  Opštini;  
- prati ponudu i potražnju stanova u Opštini i uključuje se u stambeno 
  tržište; 
- gradi stanove za lica u stanju socijalne potrebe i obnavlja objekte  
   za ovu namjenu; 
- stara se o rješavanju stambenih potreba drugih kategorija stanovništva. 
  

        7. Obezbjeñuje  vršenje poslova od neposrednog interesa za lokalno 
stanovništvo Opštine, tako što : 

  
- osniva organe lokalne uprave, javne službe i druge organe i 
   organizacije;  
- utvrñuje način organizovanja i uslove za pružanje usluga javnih službi.  
  

8. Prati stanje socijalne zaštite , iz okvira svojih nadležnosti, tako što : 
  

- nadležnim organima i institucijama predlaže odgovarajuće mjere;  
- utvrñuje dodatne i druge oblike socijalne zaštite i pomoći za lica u 
   stanju socijalne potrebe i lica sa posebnim potrebama; 
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- obezbjeñuje uslove za smještaj starih i invalidnih lica i dr. 
-  saradjuje se Centrom za socijalni rad, zavodima i drugim nadležnim 
   organima i institucijama. 
  

9. Pospješuje kulturni razvoj Opštine, tako što : 
  

- obezbjeñuje dostupnost kulturnih programa;  
- brine o kulturnom nasleñu na svojoj teritoriji;  
- obezbjeñuje opšte-obrazovnu, bibliotekarsku, arhivsku i izdavačku 
  djelatnost. 

 
  
        10. Stvara uslove za unapreñivanje sporta i fizičke kulture, rekreaciju 
djece,  omladine, odraslih, tako što: 
  

- donosi programe za sport i rekreaciju;  
- izgrañuje objekte za sport, fizičku kulturu i rekreaciju. 

 
  

        11. Obezbjedjuje uslove za obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, stara 
se i stvara uslove za izgradnju, održavanje i zaštitu: 

  
- obezbjedjuje uslove za obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti;   
-  lokalnih i nekategorisanih puteva; 
-  gradskih saobraćajnica;  
-  javne rasvjete;  
-  javnih površina za parking prostore , pijaca i drugih javnih površina;  
-  ureñuje saobraćaj u Opštini; 
-  donosi plan regulacije saobraćaja.   
  

        12. Stara se o protivpožarnoj zaštiti i zaštiti stanovnika Opštine u 
slučaju  elementarnih i drugih nesreća, zaštiti od buke, a naročito: 

  
- uredjuje i obezbjedjuje uslove za zaštitu i spašavanje lokalnog 
  stanovništva od elementarnih nepogoda, požara, eksplozija, havarija i 
  drugih akcidentnih i vanrednih dogadjaja; 
- organizuje spašavanje u požarima; 
- organizuje obavještavanje, pomoć i spašavanje u slučaju elementarnih i 
   drugih nesreća; 
- obezbjeñuje sredstva za organizovanje, opremanje i izvoñenje zaštite od 
   požara;  
- obezbjeñuje sredstva za otklanjanje posljedica od elementarnih i drugih 
   nepogoda;  
- preduzima mjere radi zaštite od buke; 
- obavlja i druge zadatke u vezi sa navedenim poslovima. 
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      13. Uredjuje i obezbjedjuje obavljanje poslova komunalne policije, tako što: 
 

-  donosi odgovarajuća opšta i druga akta; 
-  odredjuje prekršaje i novčane kazne za prekršaje kojima se krše propisi     
    Opštine.       

  
       14. Vrši i druge poslove u okviru svojih nadležnosti u skladu sa zakonom i 
propisima Opštine 
 
        Uslove i obim obavljanja sopstvenih poslova Opština obezbjedjuje u skladu sa 
potrebama lokalne zajednice kroz strateške i razvojne planove i programe». 

  
Član 6 

 
      U članu 14 stav 1 poslije riječi «lokalne uprave» dodaju se riječi: «i javne službe», 
a ostali dio teksta se briše. 
 

Član 7 
 
      U članu 15 stav 1 riječ «Republike» briše se, a u stavu 2 riječ «Republike» 
zamjenjuje se riječima «Crne Gore». 
 
 
V IMOVINA OPŠTINE 
 

Član 8 
 
      U članu 16 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:  
     «Prodaja ili zamjena nepokretne ili pokretne imovine u svojini Opštine sprovodi se 
na način i po postupku uredjenom zakonom». 
      Dosadašnji stav 5 postaje stav 6. 
 

Član 9 
 
      Član 17 mijenja se i glasi:  
      «Opština i javne službe čiji je ona osnivač dužni su da vode evidenciju o svojoj 
imovini u skladu sa zakonom. 
      Izvještaj o stanju imovine Opštine i javnih službi čiji je ona osnivač, Skupština 
opštine razmatra najmanje jednom godišnje». 
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VI  FINANSIRANJE OPŠTINE 
 

Član 10 
 
       U članu 18 stav 3 i stav 6 brišu se. 
 

Član 11 
 
      Poslije člana 18 dodaje se novi član koji glasi: 
 

«Član 18 a 
 
      Opština se može zaduživati u skladu sa zakonom». 
 

Član 12 
 
      U članu 19 stav 2 mijenja se i glasi:  
      «Nadzor iz stava 1 ovog člana obezbjedjuje se: 
      - podnošenjem Skupštini  polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta Opštine i 
     -  razmatranjem i usvajanjem Završnog računa Budžeta Opštine». 
      Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: «Uz Završni račun Budžeta obavezno 
se dostavlja izvještaj revizije u skladu sa zakonom». 
       Dosadašnji stav 3 postaje stav 4. 
 
VII ORGANI OPŠTINE 
 
       SKUPŠTINA 
 

Član 13 
 
      Član 23 mijenja se i glasi: 
      « Prva sjednica Skupštine održaće se najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora 
za odbornike. 
       Sjednicu Skupštine iz stava 1 ovoga člana saziva predsjednik Skupštine iz 
prethodnog saziva.  
       Sjednicom predsjedava najstariji odbornik do izbora predsjednika Skupštine». 
 

Član 14 
 
       U članu 24 stav 3 i 4 mijenjaju se i glase:  
      «Mandat odbornika počinje da teče verifikacijom mandata od strane Skupštine. 
Verifikacija mandata vrši se na osnovu izvještaja Opštinske izborne komisije o 
sprovedenim izborima».       
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Član 15 

 
      U članu 26 stav 1 riječ «Opštine» zamjenjuje se riječju «Skupštine». 
 

Član 16 
 
       Poslije člana 29 dodaje se novi podnaslov i tri člana koji glase:  
 

«Odborničko pitanje 
 

Član 29 a 
 
      Odbornik ima pravo da postavi odborničko pitanje na sjednici Skupštine 
predsjedniku Skupštine, predsjedniku Opštine, glavnom administratoru, starješini 
organa uprave, rukovodiocu javne službe i drugih organizacija čiji je osnivač Opština.  
      Odborničko pitanje može se odnositi na rad organa opštine, rad organa uprave 
opštine, organizacije javnih službi čiji je osnivač Opština. 
      Odborničko pitanje se postavlja u pisanoj formi. 
         

Član 29 b 
 
       Odbornik ima pravo da na sjednici Skupštine postavi najviše  tri odbornička 
pitanja.    

Član 29 v 
 
       Postupak i način postavljanja odborničkih pitanja i davanja odgovora na njih 
uredjuje se Poslovnikom o radu Skupštine». 
 
         Poslovi Skupštine 

Član 17 
 
       Član 32 mijenja se i glasi: 
       «Skupština: 

1.  donosi Statut, 
2. donosi propise i druge opšte akte, 
3. donosi planove i programe razvoja Opštine, 
4. donosi lokalna planska dokumenta, 
5. donosi program planiranja prostora, 
6. donosi Budžet i Završni račun Budžeta, 
7. donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrdjuje investicionu politiku, 
8. uvodi lokalne javne prihode i utvrdjuje visinu poreza, taksa i naknada, 
9. raspolaže imovinom Opštine, 
10. utvrdjuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke  o 

osnivanju, 
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11. raspisuje referendum za tetiroriju Opštine ili za dio teritorije, 
12. odlučuje o gradjanskoj inicijativi, 
13. odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine, 
14. osniva javne službe, organe i organizacije za obavljanje poslova  iz okvira 

nadležnosti Opštine, 
15. daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač, 
16. odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa zakonom, 
17. donosi odluku o davanju koncesija na prirodna dobra koja su u nadležnosti 

opštine u skladu sa zakonom, 
18. vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika, 
19. bira i razrješava predsjednika Skupštine, predsjednika Opštine, imenuje i 

razrješava sekretara Skupštine i članove radnih i savjetodavnih tijela, 
20. daje saglasnost na imenovanje i razrješenje potpredsjednika Opštine i glavnog 

administratora, 
21. podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada 

ocijeni da je povrijedjeno pravo na lokalnu samoupravu, 
22. razmatra izvještaj predsjednika Opštine, 
23. razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Opština, 
24. donosi Poslovnik o radu, 
25. donosi Etički kodeks, 
26. daje autentično tumačenje propisa koje donosi, 
27. obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje 

nadležnosti, 
28. 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, 

29. utvrdjuje opšte uslove za uredjivanje naselja na teritoriji Opštine, korišćenje 
javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje, 

30. propisuje uslove i način davanja na korišćenje gradskog gradjevinskog zemljišta 
i donosi program  planiranja prostora, 

31. propisuje uslove za izgradnju i korišćenje objekata kao i uslove za izgradnju i 
postavljanje pomoćnih objekata i montažnih objekata privremenog karaktera, 

32. propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata, 
33. obrazuje Službu za skupštinske poslove,  
34. donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, 
35. donosi odluku o izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata, 
36. ustanovljava javna priznanja, 
37. donosi odluku o upotrebi simbola, 
38. utvrdjuje način i postupak učešća gradjana u vršenju javnih poslova, 
39. donosi program podizanja spomen-obilježja, 
40. utvrdjuje područja i nazive naselja, ulica i trgova, 
41. donosi odluku o komunalnoj policiji, 
42. donosi odluku o broju odbornika u Skupštini opštine, 
43. donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti, 
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44. 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, 

45. daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i 
smanjenje glavnice, na plan razvoja i program rada i druga programska akta 
javnih službi, 

46. donosi plan zaštite od požara, 
47. podnosi predlog za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa, 
48. propisuje prekršaje za povrede propisa opštine, 
49. donosi odluku o naknadi za rad odbornika, 
50. donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore, 
51. odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama 

drugih zemalja, 
52. donosi odluku o osnivanju medjuopštinske zajednice, 
53. pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, 
54. daje mišljenje o zakonima i drugim propisima, kojima se uredjuju pitanja od 

interesa za lokalnu samoupravu, 
55. donosi planove i programe u pojedinim oblastima u skladu sa državnim 

strategijama i planovima, 
56. vrši i druge poslove utvrdjene zakonom i ovim statutom». 

          
Član 18 

 
         U članu 39 riječi «Poslovnikom o radu Skupštine i» brišu se. 
 

Član 19 
 
        U članu 43 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: 
        «Poslovnikom o radu Skupštine bliže se uredjuje način i postupak donošenja 
odluka po hitnom postupku». 
 

Član 20 
        
       Član 44 mijenja se i glasi:  
      «Skupština može da odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja 
odbornika. 
        Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih odbornika. 
        Skupština, većinom glasova ukupnog broja odbornika, donosi: Statut, Budžet, 
odluku o zaduživanju opštine, odluku o davanju saglasnosti za zaduživanje javnih 
službi čiji je osnivač, odluku kojom se utvrdjuju materijalne obaveze gradjana, odluku 
o raspisivanju referenduma, odluku o izboru i razrješenju predsjednika Skupštine, 
odluku o izboru i razrješenju predsjednika Opštine i odluku o proglašenju počasnim 
gradjaninom. 
         Odluke i drugi opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja. 



 10 

         Izuzetno, kada za to postoje razlozi utvrdjeni u postupku donošenja, može se 
predvidjeti da odluka i druga opšta akta stupaju na snagu najranije danom 
objavljivanja. 
        Objavljivanje akata iz stava 4 ovog člana se vrši u «Službenom listu CG-
opštinski propisi». 
 

Član 21 
 
        U članu 46 stav 1 mijenja se i glasi: 
        «Predsjednik Skupštine funkciju obavlja, po pravilu, volonterski.  
 

Član 22 
 
       U članu 49 stav 1 riječi «izglasavanje nepovjerenja» zamjenjuju se riječju 
«razrješenjem».      
 

Član 23 
 
         Poslije člana 50 dodaju se tri nova člana koji glase: 
 

«Član 50 a 
 
          Predsjednik Skupštine se razrješava ako: 

- ne obavlja poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima; 
- svojim ponašanjem naruši ugled funkcije koju vrši; 
- nastupi neki od slučajeva nespojivosti  vršenja funkcije u smislu zakona; 
- zloupotrijebi svoju funkciju; 
- bude imenovan na drugu javnu funkciju; 
- u drugim slučajevima kada Skupština ocijeni da je nepodoban za obavljanje 

funkcije. 
 

Član 50 b 
 
          Predlog za razrješenje predsjednika Skupštine može podnijeti najmanje jedna 
trećina odbornika. 

 
Član 50 v 

 
          Nakon podnošenja predloga, odbor nadležan za izbor i imenovanja preispituje 
osnovanost predloga, prikuplja podatke i utvrdjuje činjenice od značaja za predlog i o 
tome izvještava Skupštinu u roku od 30 dana. 
          Predsjednik Skupštine ima pravo da se na sjednici izjasni o razlozima za 
razrješenje. 
         Skupština o razrješenju predsjednika Skupštine odlučuje većinom glasova 
ukupnog broja odbornika. 
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         Način i postupak razrješenja predsjednika Skupštine bliže će se urediti 
Poslovnikom o radu Skupštine». 
 

Član 24 
 
         Član 51 briše se. 

 
         Sekretar Skupštine 
 

Član 25 
 
         Član 53 mijenja se i glasi:  
         «Skupština ima sekretara. 
         Sekretara imenuje Skupština na predlog predsjednika Skupštine. 
         Mandat sekretara traje koliko i mandat Skupštine. 
         Sekretar Skupštine: organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i 
drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela; priprema sjednice Skupštine i njenih 
radnih tijela; stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta, poslovnika Skupštine i 
drugih akata kojima se uredjuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela; organizuje i 
rukovodi Službom za skupštinske poslove, odgovoran je za vodjenje zapisnika, 
stenograma, obradu akata Skupštine i za objavljivanje odluka i drugih opštih akata 
Skupštine; pomaže predsjedniku Skupštine u radu; vrši i druge poslove u skladu sa 
ovim statutom i aktima Skupštine». 
 

Član 26 
 
          Član 54 mijenja se i glasi: 
          «Sekretar odgovara Skupštini. 
          Sekretaru Skupštine prestaje mandat prije vremena na koje je imenovan: 
razrješenjem, raspuštanjem Skupštine, na lični zahtjev i u drugim slučajevima 
propisanim zakonom. 
          Sekretar Skupštine može biti razriješen ukoliko ne obavlja poslove ili 
nesavjesno obavlja poslove utvrdjene zakonom, Statutom i drugim aktima Skupštine. 
           

Član 27 
 
         U članu 55 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:  
        Sekretar Skupštine ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima za 
razrješenje». 
 

Član 28 
 
         U članu 56 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:  
        «Kada Skupština utvrdi da postoje razlozi za razrješenje, razriješiće sekretara». 
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  PREDSJEDNIK OPŠTINE 

Član 29 
 
          
         Član 57 mijenja se i glasi: 
        «Predsjednik Opštine je izvršni organ Opštine. 
          Predsjednika opštine bira Skupština na vrijeme od četiri godine.  
         Isto lice može biti ponovo birano za predsjednika Opštine. 
         Broj mandata predsjednika Opštine nije ograničen». 
 

Član 30 
 
         Poslije člana 57 dodaje se  novi član koji glasi: 
 

«Član 57 a 
 
        Kandidata za predsjednika Opštine može da predloži najmanje jedna četvrtina 
odbornika  u Skupštini opštine. 
        Predlog sadrži ime i prezime kandidata, kratku biografiju i obrazloženje 
kandidature. 
        U pogledu uslova za izbor predsjednika Opštine primjenjuju se odredbe zakona 
kojima se uredjuje izbor odbornika i poslanika. 
        Za predsjednika Opštine izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova 
ukupnog broja odbornika u Skupštini. 
        Predsjedniku Opštine koji je izabran iz reda odbornika, izborom na funkciju 
predsjednika Opštine prestaje mandat odbornika. 
        Predsjednik Opštine bira se na način i po postupku utvrdjenom Poslovnikom o 
radu Skupštine». 
                 
    Poslovi predsjednika Opštine 
 

Član 31 
 
        Član 59 mijenja se i glasi: 
       «Predsjednik Opštine: 

1. predstavlja i zastupa Opštinu, 
2. predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština, kao i način rješavanja 

pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine, 
3. donosi odluku o pristupanju izradi lokalnih planskih dokumenata, 
4. stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, kao 

i za sprovodjenje strateških dokumenata od državnog značaja, 
5. stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova, 
6. odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština i 

donosi akte za njihovo izvršavanje, 
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7. utvrdjuje organizaciju i način rada organa uprave Opštine, po pribavljenom 
mišljenju glavnog administratora, 

8. imenuje i razrješava potpredsjednika Opštine i glavnog administratora, uz 
saglasnost Skupštine, 

9. imenuje i razrješava starješine organa lokalne uprave, stručnih i drugih službi, 
direktora agencije i menadžera, 

10. daje saglasnost na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave 
Opštine, stručnih i drugih službi, 

11. 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, 

12. vrši nadzor nad radom lokalne uprave Opštine, 
13. utvrdjuje smjernice za ostarivanje planova i programa razvoja Opštine, po 

pojedinim djelatnostima, 
14. prati sprovodjenje programa razvoja i rada javnih službi čiji je osnivač Opština, 

i predlaže, odnosno preduzima mjere kojima se obezbjedjuju uslovi za njihovo 
funkcionisanje, 

15. daje saglasnost na akt kojim se utvrdjuje broj i struktura zaposlenih u javnim 
službama koje se finansiraju iz Budžeta Opštine, 

16. podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave i službi 
najmanje jedanput godišnje, 

17. donosi akte iz svoje nadležnosti i akte o izvršavanju prenesenih i povjerenih 
poslova, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uredjeno, 

18. donosi akte kojima obezbjedjuje izvršenje Budžeta Opštine, 
19. stara se o racionalnom korišćenju imovine Opštine,  
20. raspolaže sredstvima tekuće budžetske rezerve u skladu sa  odlukom Skupštine 

opštine, 
21. donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrdjenom investicionom politikom, 
22. potpisuje ugovore i vrši i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim 

statutom i drugim aktima, 
23. donosi odluke o dodjeli pojedinih javnih priznanja, 
24. daje mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi 

predlagači, 
25. rješava sukob nadležnosti izmedju organa uprave Opštine, javnih službi i 

pravnih lica kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje odredjenih 
poslova, 

26. odlučuje o izuzeću glavnog administrtora, za postupanje u odredjenoj upravnoj 
stvari, 

27. vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Službe zaštite i Komunalne 
policije, 

28. obrazuje stručna radna tijela za poslove iz svog djelokruga, 
29. donosi Poslovnik o svom radu, 
30. privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine u skladu sa zakonom, 
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31. vrši raspored poslovnih prostorija na korišćenje organima Opštine, utvrdjuje 
način korišćenja prevoznih sredstava i odlučuje o pribavljanju i otudjenju 
prevoznih sredstava za potrebe rada organa Opštine, 

32. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim opštim 
aktima. 

 
Član 32 

 
      Poslije člana 59 dodaju se dva nova člana koji glase:  
 

«Član 59 a 
 

      Za poslove iz svoje nadležnosti predsjednik Opštine odgovara Skupštini. 
      Za vršenje prenesenih i povjerenih poslova predsjednik Opštine odgovara Vladi. 
 

Član 59 b 
 
     Odredjene poslove iz svoje nadležnosti predsjednik Opštine može povjeriti 
potpredsjedniku». 
 
     Prestanak mandata predsjednika Opštine 
 

Član 33 
 
      Član 61 mijenja se i glasi: 
      «Predsjedniku Opštine prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: 
razrješenjem od strane Skupštine, razrješenjem od strane Vlade, podnošenjem ostavke 
i po sili zakona. 
       Prestanak mandata zbog podnošenja ostavke i po sili zakona, konstatuje se aktom 
Skupštine». 
 

Član 34 
 
     Član 62 mijenja se i glasi: 
     «Predlog za razrješenje predsjednika Opštine može da podnese najmanje jedna 
trećina odbornika u Skupštini. 
     Predlog se podnosi predsjedniku Skupštine u pisanom obliku. 
     Predlog mora sadržati razloge zbog kojih se predlaže razrješenje predsjednika 
Opštine prije isteka mandata, u skladu sa zakonom. 
     Predsjednik Skupštine podneseni predlog dostavlja odbornicima. 
    O predlogu za razrješenje se otvara pretres». 
 

Član 35 
 
     Član 63 mijenja se i glasi: 
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     «Predsjednik Opštine ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o podnijetom 
predlogu. 
    Skupština o predlogu za razrješenje predsjednika Opštine odlučuje u roku od 30 
dana od dana podnošenja predoga, većinom glasova ukupnog broja odbornika. 
     Način i postupak razrješenja predsjednika Opštine bliže će se urediti Poslovnikom 
o radu Skupštine». 
 

Član 36 
 
      Članovi 64 i 65 brišu se.      
 
      Potpredsjednik Opštine 
 

Član 37 
 
      U članu 66 stav 3 poslije riječi «predsjedniku Opštine» dodaju se riječi «i 
Skupštini». 
      Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: 
      «Mandat potpredsjednka Opštine traje koliko i mandat predsjednika Opštine». 
 

Član 38 
 
     U članu 68 stav 4 poslije riječi «razrješenje» dodaju se riječi «uz saglasnost 
Skupštine». 
 
 
VIII LOKALNA UPRAVA I JAVNE SLUŽBE 
 

1. Vrste organa javnih službi 
 

Član 39 
 
  U članu 71 stav 2 riječi «na predlog glavnog administratora» brišu se. 
  Stav 5 i 6 brišu se. 
 

Član 40 
 
   Poslije člana 71 dodaju se dva nova člana koji glase:  
 

«Član 71 a 
 
     Za vršenje specifičnih poslova, izradu razvojnih programa, vršenje komunalnog 
nadzora, obezbjedjivanje spašavanja i zaštite imovine i lica od požara, eksplozija, 
havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija i korišćenja sredstava savremene 
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informacione i komunikacione tehnologije, predsjednik opštine osniva službe opštine 
(komunalnu policiju, službu zaštite, informacioni centar menadžera). 
    Za vršenje poslova koji zahtijevaju posebno stručna znanja i samostalnost u radu 
mogu se odlukom predsjednika Opštine osnivati agencije. 
    Aktom o osnivanju bliže se uredjuje djelokrug i način rada službi i agencije iz stava 
1 ovog člana. 
 

Član 71 b 
 
   Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave, komunalne 
policije, posebnih službi i informativnog centra donosi predsjednik Opštine, po 
pribavljenom mišljenju glavnog administratora. 
    Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji agencije, odnosno direkcije donosi 
direktor uz saglasnost predsjednika Opštine». 
 

Član 41 
 
    Poslije poglavlja «Vrste organa i  javnih službi» dodaje se novo poglavlje 
«Poslovi lokalne uprave» i novi član koji glasi: 
 

«Član 71 v 
 
   Lokalna uprava: 

1. izvršava zakone, druge propise i opšte akte; 
2. priprema nacrte odluka i drugih akata koje donose organi lokalne samouprave; 
3. vrši upravni nadzor; 
4. rješava u upravnim stvarima postupku o pravima i obavezama gradjana, pravnih i 

drugih lica u skladu sa zakonom; 
5. vodi javne i druge evidencije propisane zakonom i opštim aktima organa lokalne 

samouprave; 
6. rješava u prekršajnom postupku, u skladu sa zakonom; 
7. vrši i druge poslove utvrdjene statutom i drugim propisima». 

 
Član 42 

 
    U članu 73 stav 1 tačka 1 riječi «glavnom administratoru» zamjenjuju se riječima 
«predsjedniku Opštine». 
 
    Glavni administrator 
 

Član 43 
 
      Član 74 mijenja se i glasi:  
      «Glavni administrator koordinira rad organa lokalne uprave i službi, stara se o 
zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i 
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instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj 
organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i vrši i druge 
poslove koje mu povjeri predsjednik Opštine. 
       Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima 
iz nadležnosti Opštine. 
       Glavni administrator ima službu». 
 

Član 44 
 
    Poslije člana 74 dodaju se dva nova člana koja glase:  
 

«Član 74 a 
 

    Glavnog administratora imenuje i razrješava predsjednik Opštine, uz saglasnost 
Skupštine. 
    Glavni administrator se imenuje na osnovu javnog oglašavanja, na vrijeme od četiri 
godine. 
    Glavni administrator za svoj rad i rad svoje službe odgovara predsjedniku Opštine i 
Skupštini. 
 

Član 74 b 
 
    Glavni administrator može biti razriješen dužnosti ukoliko ne vrši ili nesavjesno 
vrši poslove utvrdjene zakonom i ovim statutom. 
    U postupku razrješenja glavni administrator ima pravo da se na sjednici Skupštine 
izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrješenje». 
 
    Starješine organa lokalne uprave 
 

Član 45 
 
    Član 75 mijenja se i glasi:  
    «Radom organa lokalne uprave rukovodi starješina organa. 
    Starješina organa se postavlja na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od četiri 
godine. 
    Starješina organa za svoj rad i rad organa uprave kojim rukovodi odgovara 
predsjedniku Opštine. 
    Starješina organa donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, uz 
saglasnost predsjednika Opštine, odlučuje o izboru i rasporedjivanju službenika i 
namještenika i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima». 
 
 

Član 46 
 
    Član 76 briše se. 
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Član 47 
 
   Član 77 mijenja se i glasi:  
   «Starješina organa lokalne uprave odgovoran je za zakonitost, efikasnost i 
ekonomičnost rada organa kojim rukovodi. 
   Starješina organa u izvršavanju poslova dužan je da se pridržava zakona i ovog 
statuta. 
   O stanju u upravnoj oblasti kojom rukovodi, starješina organa podnosi izvještaj 
predsjedniku Opštine najmanje dva puta godišnje i po potrebi». 
 

Član 48 
 
    Član 78 mijenja se i glasi:  
    «Ako se na osnovu izvještaja iz stava 3 člana 77 utvrdi da stanje u upravnoj oblasti 
nije zadovoljavajuće, predsjednik Opštine može razriješiti starješinu organa. 
     U postupku pokrenutom za razrješenje starješina organa ima pravo da se pismeno 
izjasni o razlozima navedenim za razrješenje u roku od 8 dana od dana podnijetog 
predloga». 
 

Član 49 
 
     Poslije člana 78 dodaje se novi član koji glasi: 
 

«Član 78 a 
 
       Na prava, obaveze i odgovornosti lokalnih funkcionera, službenika i namještenika 
shodno se primjenjuju propisi kojima se uredjuju prava, obaveze i odgovornosti 
državnih funkcionera, službenika i namještenika». 
 
    IX MJESNA SAMOUPRAVA 
 
     Mjesne zajednice 
 

Član 50 
 
     U članu 79 stav 2 mijenja se i glasi: 
     «Odlukom Skupštine opštine uredjuje se područje za osnivanje mjesne zajednice, 
odnosno mjesnog centra, uslovi za osnivanje, poslovi, organi i postupak izbora organa, 
organizacija i rad organa, način odlučivanja, finansiranje i druga pitanja od značaja za 
rad mjesne zajednice, odnosno mjesnog centra.  
     U stavu 4 poslije riječi «mjesna zajednica» dodaju se riječi «i mjesni centar». 
     Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi: «registar iz stava 4 ovog člana vodi 
organ lokalne uprave nadležan za opšte upravne poslove». 
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Član 51 

 
     Poslije člana 80 dodaje se novi podnaslov i tri člana 
 

«Mjesni centar 
 

Član 80 a 
 
     Radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa gradjana u oblastima iz člana 80 
Statuta, više teritorijalno povezanih, razvojno i ekonomski upućenih mjesnih zajednica 
mogu osnovati Mjesni centar. 
      

Član 80 b 
 
     Skupština opštine posebnom odlukom osniva Mjesni centar. 
     Odlukom o osnivanju Mjesnog centra posebno se uredjuju pitanja koja se odnose 
na: pokretanje inicijative za osnivanje Mjesnog centra, naziv i sjedište,  vrstu, obim i 
način obavljanja poslova, organe mjesnog centra, način finansiranja, odgovornost za 
vršenje poslova, javnost rada i druga pitanja od značaja za rad Mjesnog centra. 
 

Član 80 v 
 
     Za obavljanje odredjenih poslova iz nadležnosti državne i lokalne uprave, a 
naročito kad se tiču ostvarivanja prava i potreba gradjana, organi lokalne i državne 
uprave mogu organizovati rad u Mjesnom centru, u skladu sa zakonom». 
 

Član 52 
 
     U članu 81 poslije riječi «mjesnoj zajednici» dodaju se riječi «i mjesnom centru», a 
poslije riječi «mjesnim zajednicama» dodaju se riječi «odnosno mjesnom centru». 
 

Član 53 
 
     Član 81 a briše se. 
 

Član 54 
 
     Poglavlje «Način odlučivanja gradjana» mijenja se i glasi: «Učešće gradjana u 
ostvarivanju lokalne samouprave» i dodaje podnaslov «Oblici odlučivanja». 
 

Član 55 
 
    Poslije člana 82 dodaje se podnaslov «Neposredni oblici odlučivanja». 
 



 20 

 
Član 56 

 
    Podnaslov «Drugi oblici izjašnjavanja gradjana» mijenja se i glasi: «Drugi oblici  
učešća gradjana». 
 
   XI ODNOSI I SARADNJA 
 

Član 57 
 
    U članu 107 stav 1 mijenja se i glasi: 
    «Organi opštine obavezni su da obezbijede ostvarivanje prava i dužnosti lokalnog 
stanovništva na zakonit i efikasan način, uz poštovanje ličnosti i dostojanstvo 
gradjana». 
    Lokalni funkcioneri i službenici u odnosu prema gradjaninu obavezni su da se 
pridržavaju etičkog kodeksa koji se na njih odnose». 
    Dosadašnji stav 2 postaje stav 3. 
 

Član 58 
 
   U članu 108 stav 1  poslije riječi «mjesnim zajednicama» dodaju se riječi «i mjesnim 
centrima». 
    U stavu 2 riječi «glavni administrator» zamjenjuju se riječima «predsjednik 
Opštine». 
 
    XII JAVNOST I TRANSPARENTNOST RADA 
 

Član 59 
 
    Član 114 mijenja se i glasi: 
    «Pored načina utvrdjenih zakonom javnost i transprentnost rada organa lokalne 
uprave i javnih službi obezbjedjuje se: 

- neposrednim uvidom gradjana u akte i druge službene spise koji se tiču 
ostvarivanja funkcija lokalne samouprave i ostvarivanja prava gradjana, 

- učešćem gradjana u javnoj raspravi u postupku donošenja odluka kojima se 
uredjuju pitanja od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo, 

- putem javnog objavljivanja opštih i drugih akata u Službenom listu i 
sredstvima javnog informisanja, 

- edukacijom gradjana ili na drugi način. 
 

Član 60 
 
    U članu 115 riječi «organa Opštine» zamjenjuju se riječima «organa lokalne 
uprave», a riječi «najmanje jedanput u tri mjeseca» i riječ «lokalnih» brišu se. 
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   XIII SAVJET ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

Član 61 
 
    Član 116 mijenja se i glasi: 
    «Skupština osniva Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave radi ostvarivanja 
demokratskog uticaja gradjana na unapredjenje lokalne samouprave. 
    Aktom o osnivaju Savjeta, bliže se uredjuju prava i dužnosti, sastav, način izbora i 
rada Savjeta i druga pitanja od značaja za njegovo funkcionisanje». 
 

Član 62 
 
   Član 117, 118 i 119 brišu se. 
 
  XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 63 
 
    Poslije člana 122 dodaje se novi član 
 

«Član 122 a 
 
    Na lokalne funkcionere i starješine organa lokalne uprave koji su se zatekli na 
funkcijama, odnosno na rukovodećim radnim mjestima na dan stupanja na snagu ovog 
Statuta u pogledu razrješenja, odnosno imenovanja primjenjivaće se odredbe ovog 
statuta u skladu sa zakonom». 
 

Član 64 
 
 
     Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu 
CG- opštinski propisi». 
 
 
Broj: 01-030-81 
Nikšić, 4. maja 2010.godine 
 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE NIKŠIĆ 
 

 
                                                                                                P r e d s j e d n i k  
 
                                                                                        Prof.dr Bojka ðukanović,s.r. 
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O b r a z l o ž e n j e  
 

 
 
      Pravni osnov 
 
       Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan u odredbama člana 45 stav 1 tačka 
1 i člana 151 a Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni list RCG», br. 42/03, 28/04, 
75/05 i 13/06 i «Službeni list CG», broj 88/09), kojima je propisano da Skupština 
opštine donosi Statut opštine, kao i da je Statut opštine potrebno usaglasiti sa 
Zakonom u roku od 6 mjeseci, kao i odredbi člana 40 Statuta opštine Nikšić 
(«Službeni list RCG-opštinski propisi», br. 20/04 i 43/06), kojim je propisano da 
Skupština u vršenju poslova iz svog djelokruga donosi Statut opštine. 
 
      Razlozi za donošenje odluke 
 
      Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi pojedina pitanja 
iz oblasti lokalne samouprave su uredjena na nov i drugačiji način. Samim tim, Statut 
opštine potrebno je uskladiti sa Zakonom, a pojedina pitanja potpunije i preciznije 
urediti u odnosu na postojeći tekst Statuta. 
        U tom smislu Skupština opštine donijela je Odluku o pristupanju izmjenama i 
dopunama Statuta opštine Nikšić i obrazovala Komisiju za izradu Nacrta odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta. 
 
       Sadržaj odluke 
 
       Ovom odlukom izvršeno je uskladjivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj samoupravi i sa drugim materijalnim propisima koji se odnose na 
lokalnu samoupravu u dijelu odredbi kojima su uredjeni:  

- poslovi Opštine, 
- poslovi Skupštine opštine, 
- poslovi predsjednika Opštine, 
- izbor predsjednika Opštine i razrješenje predsjednika Opštine, 
- imenovanje i razrješenje potpredsjednika Opštine i glavnog administratora, 
- imenovanje i razrješenje starješina organa, 
- poslovi sekretara Skupštine, 
- poslovi glavnog administratora, 
- poslovi mjesne samouprave – mjesnog centra, 
- odborničko pitanje, 
- i druga pitanja od značaja za lokalnu samoupravu. 
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        U ovoj odluci pojedina pitanja su uredjena na potpuniji i precizniji način, budući 
da je primjena postojećeg Statuta u praksi pokazala potrebu za njihovom 
konkretizacijom. 
        Uredjivanjem ovih pitanja na način predvidjen ovom odlukom poboljšana je 
preciznost norme i omogućena lakša primjena Statuta. 
        Komisija za izradu Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta i Služba za 
skupštinske poslove sprovešće javnu raspravu, nakon čega će biti utvrdjen Predlog 
odluke koji će biti dat Skupštini na usvajanje. 
 
 
 

KOMISIJA ZA IZRADU NACRTA ODLUKE  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

 
 
 
 
                                                                                                    P r e d s j e d n i k 
 
                                                                                               Momčilo Mićunović,s.r. 
 
     
 
 
               
 
      

 
 
 
                                     

 
 


