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 На основу члана 35 Статута општине Плужине („Сл.лист РЦГ – општински 
прописи“ бр. 23/04 и „Сл.лист ЦГ – општински прописи“ бр. 7/07), на сједници, 
одржаној 29.12.2010. године, Скупштина општине Плужине д о н и ј е л а  ј е   

 
ОДЛУКУ 

 О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ 
 

Члан 1  
 

 Члан 1 Статута општине Плужине („Сл.лист РЦГ – општински прописи“ бр. 
23/04 и  „Сл.лист ЦГ – општински прописи“ бр. 7/07) мијења се и гласи: 

„Статутом општине се уређују: права и дужности општине и начин њиховог 
остваривања; послови и начин одлучивања локалног становништва; начин и услови 
вршења сопствених послова; организација и начин рада органа, начин доношења 
прописа; начин вршења надзора над радом органа општине и јавних служби; начин 
повјеравања одређених послова радним тјелима скупштине; начин обезбјеђења 
јавности рада органа и јавних служби; финансирање; установљење симбола, празник 
општине и начин његовог обиљежавања и друга питања од значаја за функционисање 
локалне самоуправе.“ 

Члан 2 
 

 У члану 2 став 2 се мијења и гласи:  
 „Територија Општине је утврђена Законом и обухвата: 
 -  Плужине – насеље градског карактера и насељена мјеста: Бабићи, Бајово поље, 
Барни до, Безује, Бојати, Боричје, Борковићи, Брдо Боричко, Бријег, Брљево, Будањ, 
Буковац, Војводићи, Војиновићи, Горанско, Горња Брезна, Горњи Унач, Добриловићи, 
Дондићи, Доња Брезна, Доњи Унач, Дуба, Дубљевићи, Жеично, Заборје, Забрђе, 
Закамен, Зуква, Јасен, Јеринићи, Кнежевићи, Ковачи, Криводо, Кулићи, Лисина, Лице, 
Милетића поток, Милошевићи, Миљковац, Мратиње, Недајно, Никовићи, Осојни Орах, 
Пишче, Подприсоје, Поље Пејовића, Пољана,  Присојни Орах, Равно, Рудинице, 
Седлари, Сељани, Сељковац, Сињац, Смријечно, Стабна, Столац, Стубица, Трса, 
Херцег страна, Црквичко Поље, Шарићи, Шљивовица, Шћепан поље  и друга насеља 
утврђена посебном одлуком. 

Члан 3. 
 

 У члану 6 став 3 Статута општине Плужине („Сл.лист РЦГ – општински 
прописи“ бр. 23/04 и „Сл.лист ЦГ – општински прописи“ бр. 7/07) брише се ријеч 
„Република“. 

Члан 4. 
 

 Члан 10 се мијења и гласи: 
 „Општина остварује сарадњу у складу са Законом и овим Статутом.“. 
 

Члан 5. 
  
 У члану 12 тачка 1 послије алинеје 3 додаје се нова алинеја и гласи: 
 - „доноси стратешке и акционе планове“ 

У члану 12 тачка 2 алинеја 1 се мијења и гласи: 
 „- уређује начин управљања и располагања општинском имовином,“ 
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 У тачки 2 алинеја  4 послије ријечи имовине додају се ријечи „најмање једном 
годишње“ 
 У тачки 3 ријеч „грађанско“ се замјењује ријечју „грађевинско“ 
 У тачки 3 алинеја 6 брише се. 
 У тачки 4 алинеја 3  ријечи „утврђеним“ замјењују се ријечју „уоченим“. 
 У тачки 4 алинеја 4 ријечи „и општине“ замјењују се ријечима „у општини“. 
 У тачки 6 алинеја 3 послије ријечи „намјену“ додају се ријечи “у складу са 
могућностима.“ 
 У тачки 7 алинеја 3 брише се. 
 У тачки 9 алинеја 3 послије ријечи „дјелатност“ додају се ријечи “у складу са 
могућностима.“ 

Члан 6. 
 

 У члану 13 став 1 послије ријечи „управе“ ријечи „стручне и друге“ замјењују се 
ријечју „јавне“. 

Члан 7 
 

 У члану 14 став 2 ријеч „Републике“ замјењује се ријечима „Црне Горе“. 
 

Члан 8  
 
 У члану 16 став 1 послије ријечи „Општина“ додају се ријечи „и јавне службе 
чији је оснивач“, ријечи „дужна је“ замјењују се ријечима „дужнe су“. 
 У ставу 2 послије  ријечи „општине“ додају се ријечи „и јавних служби чији је 
оснивач“. 

Члан 9 
 

 Члан 25  се мијења и гласи: 
 „Прва сједница новоизабране Скупштине одржаће се најкасније у року од 30 
дана од дана одржавања избора. 
 Сједницу скупштине из става 1 сазива и њоме предсједава предсједник 
Скупштине из претходног сазива до избора предсједника Скупштине.“ 

 
Члан 10 

Члан 26  се мијења и гласи: 
„Уколико се сједница Скупштине не сазове у року из члана 25 став 1, сједницу 

сазива предсједник Владе. 
                                                          Члан 11 
 
У члану 27  став 2 и 3 се бришу, а послије става 1 додаје се нови став и гласи: 
„Одборник може да учествује у раду радних тијела у којима није члан, без права 

одлучивања.“ 
                                                           Члан 12 
 
Послије члана 27 додају се 2 нова члана који гласе: 
 
     Члан 27а 
 
„Одборник има право да тражи обавјештење од предсједника Скупштине, 

предсједника радног тијела и главног администратора о питањима која се односе на 
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послове из оквира права и дужности органа Општине која су му потребна ради 
остваривања функције одборника. 

Захтјев из става 1 овог члана одборник подноси у писаној форми, а надлежни 
орган је дужан да писани одговор да у року 15 дана од дана пријема захтјева. 
                                           

Члан 27б 
 
За обављање функције одборник има право да од Службе Скупштине, из оквира 

њених задатака, тражи обезбјеђивање услова за остваривање функције одборника, и то: 
- пружања стручне помоћи у изради предлога аката које подноси Скупштини и 

радном тијелу и у вршењу других послова које му повјери радно тијело или 
Скупштина; 

- обезбјеђивања коришћења потребне документације за питања која су на 
дневном реду Скупштине или радног тијела; 

- давање стручних објашњења о појединим проблемима на које наилази у току  
обављања функције 

 
Члан 13 

Члан 30 се мијења и гласи: 
„ Одборник не може бити предсједник Општине или потпредсједник Општине, 

главни администратор, старјешина органа локалне управе или руководилац јавних 
служби чији је оснивач општина.“ 

Члан 14 
 
Послије члана 30 додаје се пет нових чланова и гласе: 
 

Члан 30а 
 

„Одборник подноси оставку у писменом облику и предаје је предсједнику 
Скупштине. 

Предсједник Скупштине оставку одмах доставља одборницима и Општинској 
изборној комисији. 

Скупштина констатује престанак мандата одборнику који је поднио оставку на 
првој наредној сједници.“ 

           Члан 30б 
 

Одборник има право да постави одборничко питање предсједнику Општине, 
предсједнику Скупштине, главном администратору, старјешини органа локалне управе 
и руководиоцу јавних служби чији је оснивач Општина. 
 Одборничко питање може се односити на рад органа Општине, органа управе 
Општине, јавних служби чији је оснивач Општина. 
 

           Члан 30в 
 

 Одборничко питање се поставља у писаној форми. 
 

             Члан 30г 
 

Одборник има право да на сједници Скупштине постави највише три 
одборничка питања.     
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          Члан 30д 
 

 Поступак и начин постављања одборничких питања и давања одговора на њих 
уређује се Пословником Скупштине Општине. 
 

        Члан 15 
 

 У члану 31 тачке 3, 4 и 5 се мијењају и гласе: 
 „3. доноси стратешке и акционе планове“ 

 4. доноси локална планска документа, 
  5. доноси програм уређења простора“ 
 У тачки 18 послије ријечи „скупштине“ додају се ријечи „предсједника 
Општине“ послије ријечи „именује“ додају се ријечи „и разрјешава“. 
 Тачка 24 се брише. 

У тачки 28 брише се ријеч „градског“ 
 Послије тачке 32 додаје се тачка 33 и гласи: 
 „доноси етички кодекс,“ 
 У тачки 42 послије ријечи „надзорне одборе“ бришу се ријечи „и органе 
руковођења“.  
 У тачки 49 брише се ријеч „Републике“. 
 

         Члан 16 
 

 У члану 32 став 2 тачка 4  и став 3 тачка 4 бришу се. 
  

           Члан 17 
 

 У члану 34 став 2  ријеч „одборницима“ замјењује се ријечју „одборима“. 
    

             Члан 18 
 

 Послије члана 34 додаје се члан 34а и гласи: 
 „Повремена радна тијела оснивају се ради разматрања или стручне обраде 
појединог питања, односно израде предлога одређеног акта.“ 
 

           Члан 19 
 Члан 36 се мијења и гласи: 

„Право предлагања других одлука, прописа и општих аката има предсједник 
Општине, одборник и најмање 100 бирача уписаних у бирачки списак Општине. 

Право предлагања буџета и завршног рачуна буџета има само предсједник 
Општине.“ 
 

          Члан 20 
 

 Послије члана 37 додаје се нови члан 37а и гласи: 
„О општим актима које доноси Скупштина спроводи се јавна расправа у складу 

са законом и одлуком Скупштине којом се уређује питање учешћа грађана у вршењу 
јавних послова.“ 

           Члан 21 
 Члан 38 став 3 се мијења и гласи: 
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 „Скупштина већином укупног броја одборника доноси: Статут, одлуку о 
задуживању Општине, одлуку о давању сагласности за задуживање јавних служби чији 
је оснивач Општина, одлуку о расписивању референдума, одлуку о избору и 
разрјешењу предсједника Скупштине и предсједника Општине и одлуку о проглашењу 
почасним грађанином. 

                Члан 22 
 

 Послије члана 38 додаје се нови члан 38а и гласи: 
 „Одлука се може, изузетно, донијети по хитном поступку. 
 Предлагач одлуке дужан је да у предлогу одлуке наведе разлоге због којих је 
неопходно да се одлука донесе по хитном поступку. 

Начин и поступак предлагања одлуке по хитном поступку уређује се 
Пословником Скупштине.“ 

                   Члан 23 
 
 Члан 41 став 4 се мијења и гласи: 
 „Предсједник Скупштине бира се већином гласова укупног броја одборника, 
јавним гласањем.“ 
 Послије става 4 додаје се нови став и гласи: 

„Уколико има више предлога кандидата за предсједника Скупштине, 
предсједавајући утврђује листу кандидата према броју потписа одборника који су 
подржали појединог кандидата – од већег ка мањем. 

 
        Члан 24 

 Члан 42 став 1и 2 се мијењају и гласе: 
 „Предсједник Скупштине може функцију обављати волонтерски. 
 Уколико предсједник Скупштине функцију обавља волонтерски, висину накнаде 
за његов рад одређује Скупштина посебном одлуком.“ 
 Послије става 2 додаје се нови став и гласи: 
            „Предсједник Скупштине сазива Скупштину по потреби, а најмање једном у три 
мјесеца“ 

                        Члан 25. 
 

Послије члана 42 додаје се  нови члан 42а и гласи: 
 

                    Члан 42б 
 

Предсједник скупштине сазива скупштину по сопственој иницијативи, на захтјев 
предсједника Општине, на захтјев најмање једне трећине одборника и по иницијативи 
100 грађана уписаних у бирачки списак Општине. 

Уз захтјев, односно иницијативу за сазивање сједнице подноси се предлог 
дневног реда и материјал.  

        Члан 26 
Члан 43 се мијења и гласи: 
„Захтјев односно иницијатива мора да садржи питање које треба разматрати на 

сједници Скупштине, разлоге за сазивање сједнице и мора бити својеручно потписана 
од стране подносилаца са назначеним јединственим матичним бројем и адресом 
пребивалишта. 

Подносилац захтјева односно иницијативе, уз иницијативу доставља предлог 
акта који ће се разматрати на сједници. 



 6

           Члан 27 
 

Послије члана 43 додаје се нови члан 43а и гласи: 
„Предсједник Скупштине је дужан да сазове Скупштину у року од 15 дана од 

дана подношења захтјева односно иницијативе. 
  

                       Члан 28. 
 Члан 45 се мијења и гласи: 

„Предсједнику Скупштине престаје мандат: 
- подношењем оставке, 
- разрјешењем и  
- по сили закона.“ 

                         Члан 29 
 

 Члан 47 се мијења и гласи: 
 „Предсједник Скупштине се разрјешава ако: 

- не обавља послове у складу са законом, Статутом и другим актима; 
- својим понашањем наруши углед функције коју врши, 
- наступи неки од случајева неспојивости вршења функције у смислу закона, 
- буде именован на другу јавну функцију 
- злоупотреби своју функцију, 
- и у другим случајевима када Скупштина оцијени да је неподобан за 

обављање функције. 
               Члан 30 

 
 Послије члана 47 додају се  2 нова члана и гласе: 

 
                          Члан 47а 

 
 „Предлог за разрјешење предсједника Скупштине може поднијети најмање 1/3 
одборника. 
       Члан 47б 
 
 Након подношења предлога Одбор за избор и именовања преиспитује 
основаност предлога, прикупља податке и утврђује чињенице од значаја за предлог и о 
томе извјештава Скупштину у року од 30 дана од дана подношења предлога. 
 Предсједник Скупштине има право да се на сједници изјасни о разлозима за 
разрјешење. 
 Скупштина о разрјешењу предсједника Скупштине одлучује већином гласова 
укупног броја одборника, јавним гласањем.                        

                         Члан 31 
 

 У члану 50 став 4 ријеч „стенограм“ се брише. 
 

                          Члан 32 
  

У члану 51 став 3 мијења се и гласи: 
„Секретар Скупштине може бити разријешен уколико не обавља послове или 

несавјесно обавља послове утврђене законом, Статутом и другим актима Скупштине.“ 
Став 4 се брише. 
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                 Члан 33. 
 
Члан 52 послије става 1 додају се два нова става и гласе: 
„Секретар Скупштине има право да се на сједници Скупштине изјасни о 

разлозима за разрјешење. 
Ако скупштина утврди да постоје разлози за разрјешење, разрјешиће секретара, 

већином гласова.“ 
                             Члан 34 

 
 Члан 53 став 2 мијења се и гласи: 
 „Предсједника Општине бира Скупштина на вријеме од четири године, већином 
гласова укупног броја одборника. 
 Послије става 2 додају се два нова става и гласе: 
 „Предсједник Општине не мора бити биран из реда одборника. 
 Предсједнику Општине који је изабран из реда оброрника, избором на функцију 
предсједника Општине престаје мандат одборника:“ 
 Став 3 се брише. 

                 Члан 35 
 
 Послије члана 53 додаје се члан 53а и гласи: 
 „У погледу услова за избор предсједника Општине примјењују се одредбе 
закона којим се уређује избор одборника и посланика. 

 
                              Члан 36 

 
 У члану 55 у тачки 3 послије ријечи „аката“ додају се ријечи „као и за 
спровођење стратешких докумената од државног значаја“ 
 Послије тачке 3 додаје се нова тачка и гласи: 
 „доноси одлуке о приступању изради локалних планских докумената“ 
 У тачки 5 ријечи „на предлог“ замјењују се ријечима „по прибављеном 
мишљењу“. 
 У тачки 6 послије ријечи „администратора“ додају се ријечи „уз сагласност 
„скупштине“. 
 Тачке 8 и 9 се бришу. 
 Тачка 10 се мијења и гласи: 
 „именује и разрјешава старјешине органа локалне управе, старјешине стручних и 
других служби, и менаџера,“ 

Тачка 11 се мијења и гласи: 
„подноси Скупштини извјештај о свом раду и раду органа локалне управе и 

служби најмање једном годишње.“   
Тачка 17 брише се. 
У тачки 23 послије ријечи „администратора“ додају се ријечи „за поступање у 

одређеној правној ствари.“ 
Члан 37 

У члану 56 став 1 се мијења и гласи: 
„За послове из своје надлежности предсједник Општине одговара Скупштини.“ 
У ставу 2 послије ријечи „одговара“ додаје се „и“ 

Члан 38 
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У члану 58 став 6 ријечи „и други субјекти који врше послове од јавног 
интереса“ бришу се. 

  Члан 39. 
 

Послије члана 58 додаје се  4 нова члана и гласе: 
 

Члан 58а 
 

Кандидата за предсједника Општине може да предложи најмање ¼ одборника у 
Скупштини Општине. 

Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку биографију и образложење 
кандидатуре, као и писмени пристанак за кандидатуру и доказе о испуњености услова 
за кандидатуру. 

Предлог кандидата за предсједника Општине подноси се предсједнику 
Скупштине у писаном облику. 

Предсједник Скупштине доставља одборницима све примљене предлоге 
кандидата за предсједника Општине. 

О предлогу кандидата отвара се претрес. 
 

Члан 58б 
 

Предсједник Општине бира се јавним гласањем. 
Ако је за предсједника Општине предложено више кандидата, Предсједник 

Скупштине утврђује листу кандидата, према броју потписа одборника који су подржали 
појединог кандидата – од већег ка мањем. 

Члан 58в 
 

Ако ниједан кандидат за предсједника Општине није добио потребну већину, 
гласање се понавља између два кандидата који су добили највећи број гласова. 

Ако ни у поновљеном гласању предсједник Општине није изабран, понавља се 
поступак избора. 

Члан 58г 
 

За предсједника Општине изабран је кандидат који је добио већину гласова 
укупног броја одборника у Скупштини. 
 

Члан 40 
Члан 59 се мијења и гласи: 
„Предсједнику општине престаје мандат прије истека времена на које је изабран; 
- разрјешењем од стране Скупштине, 
- разрјешењем од стране Владе, 
- подношењем оставке  
- и по сили закона. 

Члан 41 
 

Послије члана 59 додаје се нови члан 59а и гласи: 
„Престанак мандата због подношења оставке или по сили закона, констатује се 

актом Скупштине.“ 
Члан 42 
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Послије члана 59а додају се 2 нова члана која гласе: 
 

Члан 59б 
 
Предлог за разрјешење предсједника Општине може да поднесе најмање 1/3 

одборника у Скупштини. 
Предлог се подноси предсједнику Скупштине у писаном облику. 
Предлог мора да садржи разлоге због којих се предлаже разрјешење 

предсједника Општине прије истека мандата у складу са законом. 
Предсједник Скупштине поднијети предлог доставља одборницима. 

 
Члан 59в 

 
О предлогу за разрјешење отвара се претрес. 
Предсједник Општине има право да се на сједници изјасни о поднијетом 

предлогу. 
Скупштина о предлогу за разрјешење предсједника Општине одлучује у року од 

30 дана од дана подношења предлога, већином укупног броја одборника, јавним 
гласањем.   

 Члан 43 
 

Чланови 60, 61, 62  и члан 63 став 2 бришу се. 
 

Члан 44 
 

У члану 64 став 1 ријечи „може имати“ замјењују се ријечју „има“, а послије 
ријечи „Општине“ додају се ријечи „уз сагласност Скупштине“. 

Став 2 се мијења и гласи: 
„Сагласност је дата ако је за одлуку гласала већина укупног броја одборника.“ 
 

Члан 45 
 

У члану 65 став 3 брише се. 
Члан 46 

 
У члану 67 у ставу 1 ријеч „менаџера“ брише се. 
Послије става 3 додаје се став 4 и гласи: 
„На агенцију се не могу пренијети послови који се односе на располагање 

општинском имовином.“ 
 

Члан 47 
Члан 68 брише се. 

Члан 48 
 

Члан 69 став 1 мијења се и гласи: 
„Акт о унутрашњој организацији и систематизацији органа локалне управе, 

посебних служби и информативног центра доноси старјешина органа уз сагласност 
предсједника Општине.“ 

Члан 49 
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У члану 72 тачка 1 ријечи „главном администратору“ замјењују се ријечима 
„предсједнику Општине“, послије ријечи „поступка“ додаје је се ријеч „оцјене“. 

 
Члан 50 

 
Члан 73 мијења се и гласи: 
„Главни администратор координира рад органа локалне управе и служби, стара 

се о законитости, ефикасности и економичности њиховог рада, даје стручна упутства и 
инструкције о начину поступања у вршењу послова, даје мишљење на акт о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова органа локалне управе и служби и 
врши друге послове у складу са законом и овим Статутом. 

Главни администратор има овлашћења другостепеног органа у управним 
стварима из надлежности општине.“ 

  Члан 51 
 

У члану 74 став 1 послије ријечи „разрјешава“ додају се ријечи „предсједник 
Општине, уз сагласност Скупштине“ ријечи „предсједника општине“ бришу се. 

У ставу 2 ријечи „на неодређено вријеме“ замјењују се ријечима „на вријеме од 
четири године“. 

Члан 52 
 

У члану 75 послије става 1 додају се 2 нова става и гласе: 
„Предсједник Општине подноси Скупштини, у писаној форми са образложењем, 

захтјев за давање сагласности на разрјешење главног администратора.. 
О захтјеву за давање сагласности на разрјешење главног администратора на 

Скупштини се расправља и гласа.“ 
Досадашњи став 2 постаје став 4. 

Члан 53 
 

У члану 76 став 2 се мијења и гласи: 
„Старјешина органа се поставља на основу јавног конкурса, на вријеме од 4 

године. 
У ставу 3 послије ријечи „рад“ додају се ријечи „и рад органа управе којим 

руководи“, ријечи „главном администратору“ бришу се. 
Став 4 мијења се и гласи: 
„Старјешина органа доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији 

послова, уз сагласност предсједника Општине, одлучује о избору и распоређивању 
службеника и намјештеника и врши друге послове у складу са законом, Статутом и 
другим актима.“ 

 
Члан 54 

 
У члану 77 став 3 ријечи „главном администратору“ бришу се. 

 
Члан 55 

 
У члану 78 став 1 се мијења и гласи: 
„Ако на основу извјештаја из члана 77 утврди да стање у управној области не 

задовољава, предсједник Општине ће разријешити старјешину органа.“ 
Став 2 се брише. 
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Члан 56 
 

Послије члана 79 додаје се поднаслов: „Менаџер“ 
 

Члан 57 
 

У члану 79а став 2 се мијења и гласи: 
„Менаџер координира рад на припреми и реализацији развојних програма и 

пројеката којима се: подстиче економски развој, обезбјеђује заштита животне средине, 
одрживи развој, подстичу предузетничке иницијативе, приватно-јавна партнерства и 
иницирају измјене прописа у циљу стварања подстицајног амбијента за развој локалне 
самоуправе.“ 

Члан 58 
 

Послије члана 79а додаје се поднаслов „Комунална полиција“. 
 

Члан 59 
 

У члану 79б став 2 ријечи „главни администратор“ замјењују се ријечима 
„предсједник Општине“. 

Послије става 3 додаје се нови став и гласи: 
„Старјешина службе комуналне полиције најмање једном годишње подноси 

предсједнику Општине извјештај о свом раду и раду службе којом руководи.“ 
 
         Члан 60 
 
Послије члана 79ц додаје се поднаслов „Служба заштите“. 

 
Члан 61 

 
У члану 80 став 2 се мијења и гласи: 
„Одлуком Скупштине Општине утврђује се подручје за које се оснива мјесна 

заједница, послови, органи и поступак избора, организација и рад органа, начин 
одлучивања, финансирање и друга питања од значаја за рад мјесне заједнице.“ 

Послије става 4 додаје се нови став и гласи: 
„Регистар из става 4 овог члана води орган локалне управе надлежан за општу 

управу.“ 
Члан 62 

 
У члану 108 став 2 се мијења и гласи: 
„Локални функционери и службеници у односу према грађанима обавезни су да 

се придржавају етичких кодекса који се на њих односе.“ 
 

Члан 63 
 
У члану 117 став 2  ријечи „пет чланова“ замјењују се ријечима „три члана“. 

 
Члан 64 
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 Послије поднаслова XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ додају се четири 
нова члана и гласе: 

                  Члан 120а 
 

 Предсједник Општине изабран у складу са Законом о локалној самоуправи 
(„Сл.лист РЦГ“ бр. 42/03, 28/04, 75/05 и 13/09) и Законом о избору предсједника 
општине („Сл.лист РЦГ“ бр. 42/03) наставиће да обавља ову функцију до истека 
мандата на који је изабран. 

                       Члан 120б 
 

 Предсједнику Општине мандат може престати опозивом. 
Поступак опозива може покренути најмање 20% бирача у општини, својим 

потписом. 
Проценат из става 1 овог члана рачуна се у односу на број бирача уписаних у 

бирачки списак општине са последних избора. 
                        

                  Члан 120в 
 

Скупштина општине посебном одлуком утврђује датум и вријеме гласања и 
других питања од значаја за поступак опозива предсједника Општине, у складу са 
законом. 

 Поступак поновног опозива не може се покренути прије истека рока од шест 
мјесеци од дана гласања о ранијем предлогу за опозив. 

 
                        Члан 120г 
 
 Након истека мандата предсједника Општине из члана 120а, Скупштина бира 
предсједника и престају да се примјењују одредбе чланова 120б и 120в. 

 
                                                                 

       Члан 65 
 
У члану 121 став 2 мијења се и гласи: 
„Предлог из става 1 овог члана може поднијети одборник, предсједник Општине 

и најмање 3% бирача уписаних у бирачки списак Општине, према подацима о броју 
бирача са последњих избора. 

  Члан 66 
 

У члану 123 ријечи послије ријечи „Статута општине („Сл.лист РЦГ – 
општински прописи“ бр. 9/03) бришу се. 

     
  Члан 67 

 
Послије члана 123 додаје се нови члан 123а и гласи: 
„Општина је дужна да организацију и начин рада органа Општине усклади са 

одредбама ове Одлуке у року од 90 дана од дана њеног ступања на снагу. 
 
 

Члан 68 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.листу ЦГ – 
општински прописи“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ 

Број: 03 – 1344 
Плужине, 29.12.2010. године 

 
                      Предсједник, 

                                                                                                     Милутин Цицмил с.р. 


