SAZIV VI SJEDNICE SO BAR
Predsjednik Skupštine opštine Bar,Mićo Orlandić sazvao je VI
(šestu) sjednicu Skupštine opštine Bar, za (petak)
30.11.2018. godine sa početkom u 12,00 časova.Sjednica se
organizuje zajedno sa Lokalnim dječijim parlamentom i održat
će se u sali Skupštine opštine Bar.Za sjednicuje
sljedeći
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Sjednici će prisustvovati 25.djece koja će biti u prilici da
postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.
Očekujemo da sjednici prisustvuju i predstavnici Ministarstva
sporta, Direktorata za mlade, Institucija zaštitnika ljudskih
prava i sloboda, te predstavnici kancelarija UNICEF-a u Crnoj
Gori i Centra za prava djeteta Crne Gore.
Konvenciju o pravima djeteta može preuzeti putem linka
https://www.unicef.org/montenegro/booklet_UNICEF_final2.pdf

Javna rasprava – Nacrt Odluke
o Budžetu za 2019. godinu

P

R O G R A M

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE
Predsjednik opštine utvrdio je:
Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu
Nacrt odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15
dana, počev od 09. novembra 2018. godine.
U navedenom periodu Sekretarijat za ekonomiju i finansije i
Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar
organizovaće javnu raspravu.
Raspored održavanja javne rasprave:
Red.

Naziv Mjesne

br.

zajednice

1.

Za građane MZ
“Ostros” i MZ
„Šestani“

14. 11. 2018. /srijeda/

11:00 h

Prostorije MZ
“Ostros“-Ostros

2.

Za građane
MZ “Crmnica“

14. 11.2018. /srijeda/

14:00 h

Prostorije
MZ“Crmnica“-Virpazar

14.11.2018. /srijeda/

18:00 h

15.11.2018. /četvrtak/

16:00 h

Prostorije MZ „Stari
Bar“

3.

Za građane MZ
„Spič“ Sutomore

Datum održavanja

Vrijeme
održavanja

Mjesto održavanja

Prostorije MZ „Spič“
-Sutomore

4.

Za građane MZ
“Stari Bar”

5.

Za građane MZ
“Mrkojevići“

15.11.2018. /četvrtak/

18:00 h

Prostorije MZ
„Mrkojevići“
Pečurice

6.

Za gradjane MZ
„Bar II“, MZ „Bar
III“, MZ Bar IV,
MZ „Bar V“

16.11.2018. /petak/

16:00

Sala SO Bar

7.

Za gradjane MZ „
Bar I“ i MZ
„Šušanj“

16.11.2018. /petak/

18:00

Sala SO Bar

8.

Stručna javna
rasprava

19.11.2018. /ponedjeljak/

12:00 h

Sala SO Bar

Uvid u Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu
zainteresovani građani mogu izvršiti u prostorijama mjesnih
zajednica i mjesnih kancelarija, Sekretarijatu za ekonomiju i
finansije i Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije
Opštine Bar, kao i na sajtu Opštine Bar: www.bar.me.
Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane da svojim
učešćem, predlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnog
teksta navedene odluke.
Primjedbe, predlozi i sugestije na nacrt Odluke o budžetu
Opštine Bar za 2019.godinu mogu se dostaviti Sekretarijatu za
ekonomiju i finansije i Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i
investicije, neposredno na šalteru građanskog biroa Opštine
Bar, putem pošte – Bulevar Revolucije broj 1 ili putem email-a:
ekonomija.finansije@bar.me
i agencija@bar.me, zaključno sa 24.11. 2018. godine.
Nacrt Budžeta možete preuzeti OVDJE.

Zajednička
informacija
Opštine Bar, Ministarstva
prosvjete i Direkcije za
javne radove o izgradnji
vrtića
Zajednička informacija Opštine Bar, Ministarstva prosvjete i
Direkcije za javne radove o izgradnji vrtića

Prilozi 1
Prilozi 2

OBAVJEŠTENJE ZA NVO
Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je
predsjednik Skupštine opštine Bar sazvao V (petu) sjednicu
skupštine, za
ponedeljak 12. novembar 2018. godine, sa
početkom u 11,00 časova, za koju je predložio sljedeći

DNEVNI RED
1. Razmatranje građanske inicijative podnijete od 2.721
građanina Bara u vezi gradnje dječjeg vrtića

Pozivamo zainteresovane nevladine organizacije, klasifikovane
po oblastima za korišćenje instituta “Slobodna stolica”, da se
prijave za korišćenje pomenutog instituta, najkasnije do
utorka 06.novembra 2018. godine.

Prijava za učestvovanje na V (petoj) 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 potpisano 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 realizovala 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 br.1 ili putem e-maila:
skupstina.opstine@bar.me.

Služba za skupštinske poslove

SAZIV V SJEDNICE
Predsjednik Skupštine opštine Bar,Mićo Orlandić sazvao je V
(petu) sjednicu Skupštine opštine Bar, za (ponedeljak)
12.11.2018. godine sa početkom u 11,00 časova.Za sjednicu je
predložen sljedeći
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1. Razmatranje građanske inicijative podnijete od 2.721
građanina Bara u vezi gradnje dječjeg vrtića
U
prilogu
je
22.10.2018.godine.

građanska

inicijativa

od

Za ovu sjednicu se
očekuje objedinjena informacija
Ministarstva prosvjete, Ministarstva održivog razvoja i
turizma, Direkcije javnih radova i
Informaciju možete preuzeti ovdje.

Opštine

Bar.

o

IV

STATUT OPŠTINE BAR
Statut opstine Bar

Obavještenje

za

NVO

sjednici SO
Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je
predsjednik Skupštine opštine Bar sazvao IV sjednicu
skupštine, za utorak 9. Oktobar 2018. godine, sa početkom u
11,00 časova, za koju je predložio sljedeći
DNEVNI RED

1. Predlog Statuta Opštine Bar
2. Predlog Odluke o obrazovanju Službe za skupštinske
3.
4.
5.
6.

poslove
Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna detaljnog
urbanističkog plana”Pečurice-centar”
Predlog Odluke o donošenju detaljnog urbanističkog plana
“Industrijska zona Goran“
Izvještaj o radu Tursitičke organizacije opštine Bar za
2017. godinu sa finansijskim izvještajem
Predlozi Odbora za izbor i imenovanje

Pozivamo zainteresovane nevladine organizacije, klasifikovane
po oblastima za korišćenje instituta “Slobodna stolica”, da se
prijave za korišćenje pomenutog instituta, najkasnije do
četvrtka 04.oktobra 2018. godine.

Prijava za učestvovanje na IV 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 potpisano 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 realizovala 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
djelovanja za predmetnu oblast.

i

ciljeve

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 br.1 ili putem e-maila:
skupstina.opstine@bar.me.

Služba za skupštinske poslove

IV Sjednica Skupštine Opštine
Bar
Predsjednik Skupštine opštine Bar, Mićo Orlandić sazvao je IV
sjednicu Skupštine opštine Bar,

za 09.10.2018. godine , sa

početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu je predložen sljedeći
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1. Predlog Statuta Opstine Bar
2. Predlog Odluke o obrazovanju Službe za skupštinske
poslove
3. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna detaljnog
urbanističkog plana”Pečurice-centar”
4. Predlog Odluke o donošenju detaljnog urbanističkog plana
“Industrijska zona Goran“
5. Izvještaj o radu Turističke organizacije opštine Bar za
2017. godinu sa finansijskim izvještajem ( –
Odluka
Iizvršnog odbora TO Bar br. 1129-07.09.2018; – Odluka
SkupštineTO Bar na Izvještaj o radu i finansijski
izvještaj za 2017- 20.09.2018 – Zakljucak sa sjednice
Nadzornog odbora – 17.08.2018)
6. Predlozi Odbora za izbor i imenovanje

Prilog : Zapisnik sa III (treće) sjednice Skupštine, koja je

održana 10. i 11.09.2018. godine.

Javna rasprava po
Statuta Opštine Bar
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Nacrtu Statuta Opštine Bar

dana 24.09.2018.godine /ponedjeljak/, sa početkom u 11:00
sati
velika sala Skupštine opštine Bar
Zbog značaja javne rasprave, a u pravcu uključivanja građana u
vršenju javnih poslova, pozivamo sve zainteresovane da
prisustvuju javnoj raspravi, kako bi svojim predlozima,
mišljenjima i sugestijama doprinijeli izradi što kvalitetnijeg
teksta Statuta Opštine Bar.

Primjedbe, predlozi i sugestije na nacrt Statuta mogu se

dostaviti v.d. sekretaru

Skupštine opštine Bar,

putem pošte – Bulevar Revolucije broj 1 ili
putem e-mail-a skupstina.opstine@bar.me,
zaključno sa 25.09. 2018.godine.
Javnu raspravu će voditi Radni tim za izradu nacrta Statuta.

P

R O G R A M

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

Nacrt Statuta Opštine Bar stavlja se

na javnu raspravu u

trajanju od 15 dana, počev od 11. septembra 2018. do
25.septembra 2018.godine.
Nacrt Statuta će biti dostavljen svim mjesnim zajednicama,
nevladinim organizacijama, političkim partijama, organima
lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač Skupština
opštine Bar i biće objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Bar
www.bar.me
Javna rasprava biće održana 24.09.2018.godine (ponedeljak) sa
početkom u 11,00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Bar.
Uvid u nacrt Statuta zainteresovani građani mogu izvršiti u
prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, Službi
za skupštinske poslove i na sajtu Opštine Bar: www.bar.me.
Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane da svojim
učešćem, predlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnog
teksta Statuta Opštine Bar.
Primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Statuta

mogu se

dostaviti v.d. sekretaru Skupštine opštine Bar, putem pošte –
Bulevar
Revolucije
broj
1
ili
putem
e-mail-a
skupstina.opstine@bar.me, zaključno sa 25.09. 2018.godine.

SEKRETAR SO,
mr Aleksandra Grabež,s.r.

Na osnovu člana 3 Odluke o izradi Statuta opštine Bar
(„Sl.list CG-opštinski propisi“ broj 29/2018), Skupština
opštine Bar je, na sjednici održanoj 10.09.2018.godine, nakon
razmatranja Nacrta Statuta Opštine Bar, donijela sledeći
Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Nacrt Statuta Opštine Bar.
2. Nacrt Statuta se stavlja na javnu raspravu koja će
trajati 15 dana.
3. N a c r t S t a t u t a ć e b i t i d o s t a v l j e n s v i m m j e s n i m
zajednicama, nevladinim organizacijama, političkim
partijama, organima lokalne uprave i javnim službama
čiji je osnivač Skupština opštine Bar i biće objavljen
na zvaničnom sajtu Opštine Bar bar.me
4. Učesnici u javnoj raspravi mogu predloge, primjedbe i
sugestije dostavljati neposredno d.sekretaru Skupštine
opštine Bar kao i elektronskim putem na e-mail adresi
skupstina.opstine@bar.me
5. Nakom sprovedene javne rasprave Radni tim će razmotriti
dostavljene predloge, primjedbe i sugestije, utvrditi
radnu verziju Predloga Statuta i dostaviti je
predsjedniku skupštine na dalji postupak.

6. J a v n a r a s p r a v a b i ć e o d r ž a n a 2 4 . 0 9 . 2 0 1 8 . g o d i n e
(ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova u velikoj sali
Skupštine opštine Bar.
Broj:030- 387/3
Bar,

10.09.2018.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE

PREDSJEDNIK,
Mićo Orlandić s.r.

Obavještenje za NVO
O B A V J E Š T E NJ E
Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je
predsjednik Skupštine opštine Bar sazvao III sjednicu
skupštine, za ponedjeljak 10. septembar 2018. godine, sa
početkom u 11,00 časova, za koju je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Nacrt Statuta Opštine Bar
2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku
predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika
opštine Bar
3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku
predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika
opštine Bar
4. Predlog Završnog računa Budžeta opštine Bar za

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2017.godinu
Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne
uprave Opštine Bar za 2017.godinu
Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u
zahvatu DUP-a „Šušanj-zona rezerve“
Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u
zahvatu DUP-a „Topolica IV“ (B6-UP 17)
Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u
zahvatu DUP-a „Topolica IV“ (B6-UP 18)
Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja o.o.
„Komunalne djelatnosti“ Bar za 2017.godinu
Izvještaj o radu d.o.o.“Vodovod i kanalizacija“ Bar za
2017. godinu
Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP „Kulturni
centar“ Bar za 2017.godinu

12. Izvještaj o radu d.o.o. „Sportsko –rekreativni centar“
Bar za 2017.godinu
13. Izvještaj o radu i finansijski
„Lovstvo“ Bar za 2017. godinu

izvještaj

14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem
d.o.o. Bar za 2017.godinu

d.o.o.
„Možura“

15. Program rada sa programom turističke informativno
propagandne djelatnosti i finansijski plan turističke
organizacije opštine Bar za 2018.godinu
16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Izmjeni
Statuta doo „Lovstvo“Bar
17. Predlog Odbora za izbor i imenovanje.

Pozivamo zainteresovane nevladine organizacije, klasifikovane
po oblastima za korišćenje instituta “Slobodna stolica”, da se
prijave za korišćenje pomenutog instituta, najkasnije do
05.septembra 2018. godine.

Prijava za učestvovanje na III 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 potpisano 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 realizovala 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
djelovanja za predmetnu oblast.

i

ciljeve

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 br.1 ili putem e-maila:
skupstina.opstine@bar.me.

Služba za skupštinske poslove

