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Na osnovu člana 125, 126, 127 i 128 Poslovnika Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci
("Službeni list Crne Gore- Opštinski propisi", br. 029/19), Skupština opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, na
sjednici održanoj 15.05.2020. godine, donijela je,

PROGRAM

rada Skupštine opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za 2020. godinu

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 017/20 od 27.05.2020)

Program rada obuhvata aktivnosti, koje proizilaze iz nadležnosti i djelokruga poslova Skupštine opštine u okviru
Glavnog grada- Golubovci (u daljem tekstu: Skupština), koje su utvrđene Zakonom o lokalnoj samoupravi,
Zakonom o Glavnom gradu, Statutom Opštine, Poslovnikom Skupštine i drugim zakonskim propisima.

Program rada Skupštine sadrži dva dijela i to: tematski i normativni dio.
Tematski dio Programa rada Skupštine sastoji se od:
I-Programa i planiranja
II-Informativno-analitičkog dijela.

A. TEMATSKI DIO

I -Program i planiranje

1. Prijedlog Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede i turizma na teritoriji Opštine u okviru Glavnog
grada Golubovci, za 2020 godinu;
Članom 20 st. 1 tač. 23 i 25 Statuta Opštine u okviru Glavnog gra-da-Golubovci, ("Službeni list Crne Gore-

Opštinski propisi", br. 012/19), propisano je da Opština u skladu sa zakonom uređuje, organizuje i stvara uslove i
stara se o razvoju turizma, kao i razvoju djelatnosti kojima se unapređuje razvoj turizma. Ovim članom ta--kođe je
propisano da Opština stvara uslove za razvoj po-ljo-pri-vredne proizvodnje i uslove za korišćenje poljoprivrednog
ze-mljišta, stara se o njegovoj zaštiti i obavlja druge poslove iz ove oblasti.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Odjleljenje za ruralni razvoj
Rok:I kvartal 2020 godine

2. Program podizanja spomen obilježja;
Na osnovu člana 8 st. 2 i člana 13 st. 1 Zakona o spomen obilježjima ("Službeni list Crne Gore", br. 40/08,

40/11i 2/17) i člana 46 st. 1 tač. 37 Statuta opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore-
Opštinski propisi", br. 012/19), uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva kulture Crne Gore, propisano je
da Skupština donosi program podizanja spomen obilježja.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Rok: II kvartal 2020. godine.

3. Prijedlog Strateškog plana razvoja Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, za period od 2020-2025;
Izrada Strateškog plana predviđena je članom 5 i 8 Zakona o regionalnom razvoju ("Službeni list Crne Gore",

br. 20/11, 26/11 i 20/15).
Metodologija izrade definisana je Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice

lokalnu samoupravu ("Službeni list Crne Gore", br. 68/16).
Predlagač: Predsjednik Opštine
Rok: IV kvartal 2020 godine

4. Program rada JU "Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog
grada- Golubovci" za 2021 godinu, sa Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
Članom 29 st. 1 tač. 16 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG-opštinski propisi", br. 65/05 i "Službeni

list -opštinski propisi", br. 88/09, 72/10, 02/16 i 31/17), propisano je da Skupština opštine daje saglasnost na
Program rada javnih službi čiji je osnivač.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Javna Ustanova i Sektor za finansije
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Rok: IV kvartal 2020 godine

II -INFORMATIVNO-ANALITIČKI MATERIJALI

1. Informacija o finansiranju projekata nevladinih organizacija za 2019. godinu
Članom 115 st. 2, a u vezi člana 116 Poslovnika Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci,

("Službeni list Crne Gore- Opštinski propisi", br. 029/19), propisano je da Skupština razmatra izvještaje, analize,
informacije i druge analitičke materijale, koje pripremaju organi lokalne uprave i javne službe i da povodom
razmatranja predloženih materijala Skupština može donijeti ocjene i zaključke.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Komisija za Raspodjelu sredstava NVO
Rok: I kvartal 2020 godine

2. Izvještaj o radu Predsjednika Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci i organa lokalne uprave za 2019
godinu;
Članom 58 st. 1 tač. 12 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 012/18 i 034/19) i članom

35 st. 1 tač. 11 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG" br. 065/05 i "Službeni list Crne Gore" br. 88/09,
72/10,02/16 i 31/17), propisano je da predsjednik Opštine podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i radu organa
lokalne uprave.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu upravu
Rok: II kvartal 2020 godine

3. Izvještaj o radu JU "Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog
grada - Golubovci" za 2019. godinu;
Članom 38 st. 1 tač. 24 Zakona o lokalnoj samoupravu ("Službeni list Crne Gore", br. 012/18 i 034/19),

propisano je da Skupština razmatra Izvještaj o radu javnih službi čiji je osnivač.
Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Javna ustanova i Sektor za finansije
Rok:II kvartal 2020 godine

4. Izvještaj o stanju sportskih objekata na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci;
Članom 115 Poslovnika Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore-

Opštinski propisi", br. 029/19), a u vezi člana 24 st. 1 tač. 23 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG" br.
065/05 i "Službeni list Crne Gore" br. 88/09, 72/10,02/16 i 31/17) propisano je da Opština stvara uslove za razvoj i
unapređivanje sporta i sportske rekreacije, odmora i rekreacije djece, omladine i odraslih i za održavanje objekata u
tim oblastima.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Kancelarija za sport
Rok: II kvartal 2020 godine

5. Informacija o aktivnostima sprovedenim u cilju podsticanja razvoja i unapređenja poljoprivrede i turizma na
teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, za 2020 godinu;
Članom 115 Poslovnika Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore-

Opštinski propisi", br. 029/19), propisano je da Skupština razmatra izvještaje, analize, informacije i druge
analitičke materijale, koje pripremaju organi lokalnu uprave i javne službe.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za ruralni razvoj
Rok: IV kvartal 2020 godine.

B- NORMATIVNI DIO

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o materijalnim davanjima iz oblasti socijalne zaštite;
Shodno odredbama člana 157 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 027/13,

001/15, 042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17, 042/17 i 050/17), kriterijume i mjerila za utvrđivanje
cijene usluge socijalne i dječije zaštite, koja se finansira iz budžeta Opštine propisuje nadležni organ Opštine.

Predlagač: Predsjednik Opštine
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Obrađivač: Sektor za finansije
Rok: II kvartal 2020 godine

2. Prijedlog Završnog računa Budžeta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, za 2019. godinu;
Shodno odredbama člana 41 Zakona o finansiranju lokalne samoupravu ("Službeni list Crne Gore", br. 003/19),

a u vezi sa članom 48 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG" br. 65/05 i "Službeni list Crne Gore", br.
88/09, 72/10, 02/16 i 31/17), prijedlog Završnog računa Budžeta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci,
utvrđuje predsjednik Opštine i dostavlja ga Skupštini Opštine do kraja maja tekuće godine.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Sektor za finansije
Rok: II kvartal 2020 godine

3. Prijedlog Odluke o saradnji sa NVO;
Članom 145 st. 1, a u vezi člana 146 st. 1, Statuta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list

Crne Gore-Opštinski propisi" br. 012/19), propisano je da u cilju afirmisanja otvorenog demokratskog društva,
organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i javne službe sarađuju sa nevladinim organizacijama.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Sektor za lokalnu samoupravu i opštu upravu
Rok: II kvartal 2020 godine

4. Prijedlog Odluke o mjesnim zajednicama;
Članom 153 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 i 034/19), propisano je da

građani osnivaju mjesnu zajednicu, u skladu sa Odlukom Skupštine. Odlukom Skupštine uređuju se uslovi
osnivanja, poslovi, organi, organizacija i rad organa, način odlučivanja, finansiranja i druga pitanja od značaja za
rad mjesne zajednice. Članom 24 st. 1 tač. 26 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG" br. 065/05 i "Službeni
list Crne Gore", br. 88/09, 72/10,02/16 i 31/17) propisano je da Opština utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih
zajednica, daje saglasnost na Odluku o osnivanju mjesne zajednice i vodi evidenciju mjesnih zajednica.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Rok: III kvartal 2020 godine

5. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u uslužnim djelatnostima;
Članom 27 st. 1 tač. 25 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore" br. 002/18 i 034/19),

propisano je da Opština u skladu sa Zakonom i drugim propisima utvrđuje radno vrijeme u određenim
djelatnostima i određuje područja i određuje djelatnosti u kojima se može obavljati određena djelatnost.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Sektor za finasnije
Rok: III kvartal 2020 godine

6. Prijedlog Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;
Članom 166 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore" br. 002/18 i 034/19), propisano je da u

cilju učešća lokalnog stanovništva u donošenju Odluka od neposrednog i zajedničkog interesa Skupština posebnom
odlukom uređuje način i postupak učešća stanovnika u vršenju javnih poslova.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Sektor za lokalnu samoupravu i opštu upravu
Rok: III kvartal 2020 godine

7. Prijedlog Odluke o putevima;
Članom 27 st. 1 tač. 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 i 034/19),

propisano je da Opština uređuje i obezbijeđuje obvljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, održavanje komunalne
infrastructure i komunalnog reda i uređuje i obezbijeđuje obavljanje poslova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i
zaštite opštinskih puteva.

Članom 24 st. 1 tač. 14 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG" br. 65/05 i "Službeni list Crne Gore", br.
88/09, 72/10, 02/16 i 31/17), propisano je da se Opština stara o izgradnji i održavanju lokalnih puteva od značaja za
Opštinu, kao i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima u Opštini.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i opštu upravu
Rok: III kvartal 2020 godine

8. Prijedlog odluke o određivanju voda od lokalnog značaja;
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Članom 20 st. 1 tač. 12 Statuta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore-Opštinski
propisi" br. 012/19), propisano je da se Opština u skladu sa zakonom i drugim propisima stara o lokalnim dobrima
od opšteg interesa i obezbijeđuje uslove i stara se o zaštiti životne sredine i pojedinih njenih djelova (kvalitet
vazduha, zaštita od buke, upravljanje čvrstim otpadom).

Članom 15 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore" br. 029/09), propisano je da su lokalnu dobra
od opšteg interesa prirodna bogatstva, a između ostalih, prirodna bogatsva sa kojima raspolaže Opština su izvori
voda i manjih vodotoka (koji izviru i uviru na području Opštine) od lokalnog značaja u skladu sa zakonom.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Odjeljenje za planiranje, održivi razvoj i komunalne poslove
Rok: III kvartal 2020 godine.

9. Prijedlog odluke o Budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2021 godinu;
Shodno članu 28 Zakona o finansiranju lokalnu samoupravu ("Službeni list Crne Gore" br. 003/19), prijedlog

Odluke o Budžetu Opštine za narednu fiskalnu godinu utvrđuje predsjednik Opštine i dostavlja ga Skupštini opštine
do 01. decembra tekuće godine.

Predlagač: Predsjednik Opštine
Obrađivač: Sektor za finansije
Rok: IV kvartal 2020 godine
Skupština će u toku programskog perioda razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti ukoliko se za tim ukaže

potreba.
Ovaj program će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Broj: D 32-016/20-49
Anovi, 15.05.2020. godine

Skupština Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci
Predsjednik Skupštine
Ratko Stijepović, s.r.


