
     Na osnovu člana 46 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Bijelo Polje ("Sl. list CG - Opštinski propisi", broj 19/18) i 
člana 146 i 147 Poslovnika Skupštine Opštine, Skupština opštine Bijelo Polje, ("Sl. list CG - Opštinski propisi", 
broj 19/18) na sjednici održanoj 28.12. 2018. godine, donijela je 
 
 

PROGRAM RADA 
SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE ZA 2019. GODINU  

 
 
     Programom rada Skupštine opštine utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci 
poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine opštine, utvrđenih Ustavom, 
zakonom i Statutom opštine, a koja su u funkciji razvoja Opštine i zadovoljavanja potreba od neposrednog i 
zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo.  
     Nosioci poslova iz Programa obavezni su da odgovarajuće materijale, koji su Programom planirani za 
razmatranje na Skupštini opštine, pripreme u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i Poslovnikom Skupštine 
Opštine i blagovremeno ih dostave Skupštini na razmatranje  
 

           PRVI KVARTAL 
 

Normativni dio 
1. Predlog Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede u opštini Bijelo Polje 

Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj 

2. Predlog Lokalnog plana razvoja malinarstva za period 2019-2025 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Radna grupa za izradu plana i Sekretarijat za preduzetništvo i eknomski razvoj 

3. Predlog Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2019.godinu 
Predlagač: predsjednik Opštine  

      Obrađivač: Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj 
4. Predlog Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji 

Opštine Bijelo Polje. 
Predlagač: predsjednik Opštine 

      Obrađivač: Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj 
5. Predlog Elaborata o procjeni ugroženosti od zemljotresa i Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa za 

opštinu Bijelo Polje. 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Služba zaštite 

6. Predlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2019. godini 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 

7. Predlog Odluke o obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 

8. Predlog Programa postavljanja privremenih objekata 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj 

9. Predlog Odluke o izradi Lokalnog plana akcije za prevenciju narkomanije za 2019-2020. godina 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 

10. Predlog Odluke o mjesnim zajednicama 



Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 

11. Predlog Odluke o finansiranju rada gerontodomaćica u 2019.godini 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 
 

Tematski dio 
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2018.godinu 

Obrađivač: Služba Skupštine 
2. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2018. godinu 

Obrađivač: Služba predsjednika Opštine 
3. Izvještaj o radu i poslovanju DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za    
      2019.godinu 

Obrađivač: DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje 
4. Izvještaj o radu i poslovanju DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 

2019. godinu  
Obrađivač: DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje 

5. Izvještaj o radu i poslovanju DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za  
      2019. godinu  

Obrađivač: DOO “Parking – servis” Bijelo Polje 
6. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za djelatnosti kulture ”Vojislav Bulatović-Strunjo” za  
     2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu  

Obrađivač: JU Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović-Strunjo” 
7. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju” za 2018. godinu, sa     
      Programom rada za 2019. godinu 

Obrađivač: JU “Centar za sport i rekreaciju”  
8. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2018. godinu, sa  
      Programom rada za 2019. godinu  

Obrađivač: JU “Centar za podršku djeci i porodici” 
9. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju  “Tisa” za 

2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu  
Obrađivač: JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju  “Tisa” 

10. Izvještaj o radu Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2017. godinu, sa Programom rada za 
2018. godinu 
Obrađivač: JU “Ratkovićeve večeri poezije”  

11. Izvještaj o radu Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2017. godinu, sa Programom rada za 2018. godinu 
Obrađivač: JU Muzej Bijelo Polje 

12. Izvještaj o radu Turističke organizacije Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu 
      Obrađivač: Turistička organizacija 
13. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2018.godinu 
      Obrađivač: Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj 
14. Izvještaj o raspodjeli sredstava NVO, radu nevladinih organizacija i realizovanim programima, planovima, 

postignutim rezultatima i godišnjem finansijskom izvještaju 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu  

15. Izvještaj Komisije za borbu protiv korupcije 
Obrađivač: Tim za izradu i realizaciju Akcionog plana za borbu protiv korupcije 

16. Izvještaj o implementaciji Lokalnog plana akcije za razvoj usluga socijalne zaštite 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 

17. Izvještaj o implementaciji Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti 



Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 
18. Informacija o realizaciji projekta izgradnje kolektora za prečišćavanje otpadnih voda  

Obrađivač: Direkcija za izgradnju i investicije i menadžer Opštine 
19. Informacija o realizaciji kapitalnog projekta, izgradnja Osnovne škole “Dušan Korać” 

Obrađivač: Direkcija za izgradnju i investicije i menadžer Opštine 
 

          DRUGI KVARTAL 
 

Normativni dio 
1. Predlog Odluke o Završnom računu Budžeta Opštine za 2018. godinu 
      Predlagač: predsjednik Opštine 
      Obrađivač:Sekretarijat za finansije  
1. Predlog Odluke o podizanju spomen obilježja-davanju statusa 

Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu  

2. Predlog Lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja za period 2019-2023 godina 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj 

3. Predlog Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019.godinu 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 

4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj 

5. Predlog Odluke o izradi Lokalnog plana akcije za mlade 2019-2023 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 

6. Predlog Odluke o izradi Lokalnog plana akcije za djecu 2019-2023 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 

7. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto taksi prevozu 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj 

8. Predlog Odluke o izradi Lokalnog plana akcije za postizanje rodne ravnopravnosti  2019 - 2023. godina 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu  
 

  Tematski dio 
1. Informacija o radu JU “Dom za stare” Bijelo Polje  

Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i Dom za stare  
2. Informacija o stanju primarne zdravstvene zaštite u Opštini Bijelo Polje 

Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i JZU "Dom Zdravlja" 
3. Informacija o stanju sekundarne zdravstvene zaštite u Opštini Bijelo Polje 

Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu  i Opšta bolnica Bijelo Polje 
4. Izvještaj o funkcionisanju i efektima biznis zona 

Obrađivač: Služba menadžera biznis zona  
5. Informacija o stanju bezbijednosti u Opštini 

Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i Uprava  Policije–CB Bijelo Polje 
6. Informacija o zaključenim ugovorima sa koncesionarima za područje opštine Bijelo Polje 



Obrađivač: Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj 
 

TREĆI  KVARTAL 
 

Normativni dio 
1. Predlog Odluke o komunalnom redu 

Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za  stambeno-komunalne poslove i saobraćaj  

2. Predlog Odluke o izboru lokacije za privremeno odlaganje građevinskog otpada 
Predlagač: predsjednik Opštine  
Obrađivač: Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj 

3. Predlog Odluke o komunalnoj naknadi 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Uprava javnih prihoda 

4. Predlog Odluke o usvajanju studije socijalnog stanovanja za Rome 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu 
 

  Tematski dio 
1. Izvještaj o realizaciji prihoda i rashoda budžeta za period januar-jun 2019.godine 

Obrađivač: Sekretarijat za finansije 
2. Izvještaj o stanju i kretanju imovine i javnih službi čiji je osnivač Opština  

Obrađivač: Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine 
3. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite u Opštini sa prijedlogom mjera 

Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i Centar za socijalni rad 
4. Informacija o osposobljenosti DOO “Komunalno - Lim” Bijelo Polje za zimsku sezonu 
      Obrađivač: DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje 
5. Informacija o stanju opštinskih i nekategorisanih puteva  

Obrađivač: Sekretarijat za  stambeno-komunalne poslove i saobraćaj   
6. Informacija o radu Socijalnog savjeta Opštine Bijelo Polje 

Obrađivač: Socijalni savjet Opštine Bijelo Polje    
7. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u Opštini sa predlogom mjera 

Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i Biro rada Bijelo Polje 
 

ČETVRTI  KVARTAL 
 

Normativni dio 
1. Predlog Programa rada Skupštine za 2020. godinu 

Predlagač: predsjednik Skupštine 
Obrađivač: Služba Skupštine 

2. Predlog Odluke o budžetu Opštine za 2020. godinu 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za finansije  

3. Program uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za uređenje prostora 

4. Predlog Lokanog plana razvoja ruralnog područja Bijelog Polja za period 2019-2013 
Predlagač: predsjednik Opštine 
Obrađivač: Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj 



 
Tematski dio 
1. Informacija o stanju energetskih objekata i kvalitetu snabdijevanja električnom energijom na  

području opštine Bijelo Polje 
Obrađivač: CEDIS Crne Gore –Područna jedinica Bijelo Polje i Sekretarijat za preduzetništvo i  
ekonomski razvoj 

2. Informacija o stanju u oblasti javnog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju i stanju saobraćajne 
infrastructure (parkirališta, autobuska stajališta i drugo) 
Obrađivač: Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj 
 

 
     Skupština će u toku programskog perioda razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosi i vršiti 
usklađivanja opštinskih propisa sa Zakonskim propisima. 

 
           Ovaj Program objaviće se u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi". 
 
     Broj: 02-12168 
     Bijelo Polje, 28.12. 2018. godine 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE 
                                                                                                                                  PREDSJEDNIK, 

                                                                                                                                        Abaz Dizdarević 


