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            C r n a  G o r a 
  OPŠTINA BIJELO POLJE 
Služba predsjednika Opštine 
 

Br. 01 – 1259 
Bijelo Polje, 06.02.2018.godine 
 

Na osnovu člana 83 stav 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ("Sl. list RCG - opštinski 
propisi", br. 25/04, 33/06 i "Sl. list CG -opštinski propisi", broj 18/10, 32/13), 
člana 35 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje 
(„Sl.list Crne Gore -opštinski propisi “, br. 13/15, 15/15, 32/15, 6/16, 7/16) i čl.14 
Metodologije o sačinjavanju programa rada i podnošenju izvještaja o radu i 
ostvarivanju funkcija lokalne samouprave (,,Sl. List RCG“ – opštinski propisi br. 
06/07), rukovodilac Službe predsjednika Opštine donosi: 

 
 

I Z V J E Š T A J   O   R A D U 
SLUŽBE PREDSJEDNIKA OPŠTINE 

za  2017. godinu 

 

UVODNE NAPOMENE 

 Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje 
(„Sl.listCG -opštinski propisi“, br.13/15, 15/15, 32/15, 6/16, 7/16),  određeni su 
nadležnost, djelokrug rada i ovlašćenja Službe predsjednika Opštine. 
 
 

NADLEŽNOST 

           Služba predsjednika Opštine obavlja stručne i druge poslove koji se 
odnose na vršenje  izvršne funkcije predsjednika Opštine i njegovih radnih tijela, 
a naročito: 

-  radi na izradi propisa i drugih akata koje donosi predsjednik Opštine; 
-  priprema Odluke i druga dokumenta koja se usvajaju u Skupštini opštine; 
-  daje mišljenja nadležnim organima i službama u vezi izrade propisa i drugih 
   akata iz njihove nadležnosti; 
-  prati realizaciju akata iz zaključaka predsjednika Opštine i njegovih radnih 
   tijela i radi na izradi stručno-informativnog materijala iz nadležnosti 
   predsjednika Opštine; 
-  daje stručna mišljenja radnim tijelima predsjednika Opštine; 
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-  priprema Izvještaj predsjednika Opštine o njegovom radu i ostvarivanju  
    funkcija lokalne uprave; 
-  vrši prijem stranaka i po potrebi zakazuje prijeme stranaka kod predsjednika i 
   potpredsjednika Opštine; 
-  razmatra predstavke i pritužbe građana i postupa po predstavkama i 
   pritužbama građana; 
-  postupa po predstavkama koje državni organi upućuju predsjedniku Opštine 
   radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih 
   predstavki i pritužbi; 
-  ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama; 
-  vrši i druge poslove koje naloži predsjednik Opštine. 
 
 Na osnovu čl.35 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave 
opštine Bijelo Polje („Sl.listCG -opštinski propisi“, br.13/15,15/15,32/15,6/16, 
7/16), podnosi se: 

 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU 

 

U toku 2017. godine, Služba predsjednika Opštine  obavljala  je poslove  
iz djelokruga svoje nadležnosti i to se radilo na prijemu, proslijeđivanju i 
arhiviranju pošte upućene predsjedniku opštine, potpredsjednicima i Službi 
predsjednika Opštine, na izradi propisa i drugih akata koje donosi predsjednik 
Opštine, kao i na pripremi Odluka i drugih dokumenta koja se usvajaju u 
Skupštini opštine. Praćena je realizacija akata donešenih od strane 
predsjednika Opštine i njegovih radnih tijela, razmatrane su predstavke i 
pritužbe građana, vršeno je zakazivanje i prijem stranaka kod predsjednika i 
potpredsjednika Opštine, postupalo se po predstavkama koje državni organi 
upućuju predsjedniku Opštine radi rješavanja pitanja koja su predmeti tih 
predstavki. 

Služba predsjednika Opštine je radila na pripremanju Izvještaja 
predsjednika Opštine o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne uprave. 

           U toku 2017. godine urađeno je 221 akata koje donosi predsjednik  
Opštine i rukovodilac Službe, od toga 62 Ugovora, Aneksa Ugovora, 
Sporazuma i Protokola, 25 Odluka, 8 Zaključaka,  112 Rješenja, 5 Saglasnosti,  
6 Ovlašćenja i Punomoćja i 3 Pravilnika. 

            U evidenciji Službe predsjednika, preko šaltera u Građanskom birou i 
pisarnice u toku 2017. godine registrovano je 2259 raznih akata, prijema 
upravnih akata koji su upućeni predsjedniku Opštine, otpreme i korespondencije 
predsjednika sa pravnim i fizičkim licima, NVO, državnim organima, organima 
lokalne samouprave i drugim pravnim subjektima.  
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            Služba predsjednika Opštine je uredno vodila evidenciju i o prijemu 
građana i  permanentno zakazivala razgovore sa članovima kabineta i 
predsjednikom Opštine, a  zavisno od  prirode  zahtjeva stranke su upućivane 
na razgovor i kod rukovodioca drugih organa i službi  nadležnih za rješavanje 
određene problematike. U toku 2017. godine preko jedinstvenog softvera 
evidentirano je 1808 najava i posjeta predsjedniku Opštine, a organizovan je 
prijem za 536 stranaka kod predsjednika Opštine. 

Službi predsjednika Opštine podnešeno je 11 zahtjeva za slobodan 
pristup informacijama. Na svaki podnijeti zahtjev se odgovorilo donošenjem 
Rješenja kojima se dozvoljava ili ne pristup informacijama.  

            Služba je pripremala i  organizovala  sastanke predsjednika  Opštine  sa 
organima  lokalne  uprave,  preduzetnicima,  ustanovama  i drugim  subjektima,  
posjete  i  radne  sastanke  u ministarstvima  i  drugim   ustanovama   van  naše 
opštine. 

             U saradnji sa Službom protokola, Služba predsjednika je učestvovala u 
organizovanju radnih posjeta Bijelom Polju Predsjednika Vlade Crne Gore, 
potpredsjednika Vlade Crne Gore, ministara u  Vladi  Crne Gore i 
specijalizovanih službi i radnih tijela, predstavnika Skupštine Crne Gore, zatim 
posjete ambasadora, međunarodnih organizacija i delegacija.    

            Takođe, u saradnji sa Službom protokola, Službom Skupštine i 
predsjednikom Skupštine, organizovana  je svečana  sjednica Skupštine 
opštine povodom 3. januara  Dana opštine.   

           Organizovane su i druge svečanosti na kojima su uručene nagrade,  
odlikovanja,  priznanja i  diplome.  

                                            

 

        Rukovodilac Službe 
                     Božica Zeković 
 


