
 
16.12.2016. godine 

Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je predsjednik Skupštine 
opštine sazvao XVII sjednicu Skupštine, za ponedjeljak, 26. decembar 2016. godine, za 
koju je predložio sljedeći 

  D  N  E  V  N  I     R  E  D: 

1. Ostavka potpredsjednika Opštine Bar, mr Zorana Pajovića 
2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju 

potpredsjednice Opštine Bar 
3. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2016.godine 
4. Predlog Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2017.godinu 
5. Predlog Odluke o bližim kriterijumima za koriš ćenje sredstava tekuće i stalne 

budžetske rezerve  
6. Predlog Odluke o komunalnoj naknadi  
7. Predlog Odluke o montažnim objektima privremenog karaktera 
8. Predlog Programa rada Skupštine opštine Bar za 2017. godinu 
9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora d.o.o. "Sportsko-

rekreativni centar Bar" o usvajanju Statuta tog Preduzeća 
10. Predlozi Odbora za izbor i imenovanja 

 
Pozivamo zainteresovane nevladine organizacije klasifikovane po oblastima za 

korišćenje instituta “Slobodna stolica”, da se prijave za korišćenje pomenutog instituta 
najkasnije do 21.12.2016.godine.  

Prijava za učestvovanje na XVII sjednici Skupštine opštine Bar treba da sadrži ime 
predstavnika NVO kao i sažet sadržaj interesa za učestvovanje po određenoj tački dnevnog 
reda, kao i da bude potpisana od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa NVO. 

Uz prijavu NVO je dužna dostaviti i statut NVO, odluku o osnivanju NVO kao i 
dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje: 

• da je NVO registrovana najmanje godinu dana; 

• da ima sjedište ili predstavništvo na teritoriji opštine Bar; 

• da je u prethodnoj godini relizovala jedan ili više projekata u Opštini, 
učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u Opštini, realizovala 
najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za Opštinu ili učestvovala sa 
konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u 
Opštini; 

• da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu 
oblast. 

Ukoliko se, povodom iste tačke dnevnog reda, prijavi više NVO, o terminu 
održavanja sastanka predstavnika nevladinih organizacija sa predsjednikom SO Bar, na 
kojem će biti određeni predstavnici zainteresovanih NVO za učestvovanje na sjednici po 
tačkama predloženog dnevnog reda, NVO će biti obaviještene nakon pristizanja njihovih 
zahtjeva za korišćenje instituta “Slobodna stolica”. 

Prijave se mogu slati na adresu Služba za skupštinske poslove SO Bar,Bulevar 
Revolucije broj 1 ili putem mejla skupstina.opstine@bar.me. 
 

                                                                                                    Služba za skupštinske poslove  
 


