
 

 
 

 
Obavještava se javnost da će se u periodu od 7. avgusta do 17. septembra 2012. 

godine, održati 
 

JAVNA RASPRAVA 
 

o Nacrtu zakona o socijalnom stanovanju 
 
 

Javna rasprava će se održati u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i 
jedinica lokalne samouprave. 

Javna rasprava trajaće 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva sa Programom 
javne rasprave i tekstom Nacrta zakona na internet stranici Ministarstva održivog razvoja 
i turizma, portalu e-uprave i štampanim medijima. 

Javna rasprava se organizuje : 
- dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, 
- organizovanjem deset okruglih stolova i opšte javne rasprave, koje će se 

organizovati u Baru, Kotoru, Budvi, Podgorici, Nikšiću, Kolašinu, Žabljaku, Beranama, 
Bijelom Polju i Pljevljima, i 

 - organizovanjem okruglog stola za stručnu javnost koji će se održati u Podgorici. 
 

Okrugli stolovi i opšte javne rasprave, po jedinicama lokalne samouprave će se održati: 
 

1. Budva, za opštine Budvu i Tivat, petak 10. avgust 2012. godine, od 10h do 12h, u 
sali Skupštine opštine Budva, Trg sunca br. 3;  

2. Herceg Novi za opštine Kotor i Herceg Novi, srijeda 15. avgust 2012. godine, od 
10h do 12h, u sali Skupštine opštine Herceg Novi, ul. Maršala Tita br.2; 

3. Bar za opštine Bar i Ulcinj, ponedjeljak 20. avgust 2012.godine, od 10h do 12h, u 
sali Skupštine opštine Bar, Bulevar revolucije br.1; 

4. Nikšić, za opštine Nikšić i Plužine, utorak 28. avgust 2012. godine, od 10h do 12h, 
u sali Skupštine opštine Nikšić, ul. Njegoševa br.18; 

5.  Žabljak, za opštine Žabljak i Šavnik, srijeda 29. avgust 2012. godine, od 11h do 
13h, u sali Skupštine opštine Žabljak; 

6. Kolašin, za opštine Kolašin i Mojkovac, četvrtak 30. avgust 2012. godine, od 10h 
do 12h, u sali Skupštine opštine Kolašin, 

7. Bijelo Polje, četvrtak 30 avgust 2012. godine, od 13h do 15h, u sali Skupštine 
opštine Bijelo Polje, ul. Slobode bb;  

8. Berane, za opštine Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav, ponedjeljak 3. septembar 
2012. godine, od 11h do13h, u sali Skupštine opštine Berane; 



 
 

9.  Pljevlja, utorak 4. Septembar 2012.godine, od 11h do 13h, u sali Skupštine 
opštine Pljevlja; i 

10. Podgorica, za Glavni grad, prijestonicu Cetinje i opštinu Danilovgrad, srijeda, 5. 
septembar 2012. godine, od 11h do 13h, u sali KIC-a „Budo Tomović“. 

 
Okrugli sto za stručnu javnost održaće se u prostorijama Ministarstva održivog 

razvoja i turizma, u petak 7. septembra 2012. godine, od 11h do 13h, IV Proleterske br. 
19, Podgorica. 
 
 

Pozivaju se građani, opštine, naučne i stručne institucije, zainteresovani organi i 
organizacije, civilni sektor i dr. da učestvuju u javnoj raspravi. 

 
Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt zakona dostavljaju se u pisanoj i 

elektronskoj formi na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma 
javna.rasprava@mrt.gov.me ili preko arhive Ministarstva. 

 
 


