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На основу члана 95 тачка 3 Устава Црне Горе доносим
УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТЕМ
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку, који је донијела Скупштина Црне Горе 24. сазива, на седмој сједници првог редовног (прољећњег) засиједања у 2011. години, дана 22. јуна 2011. године.
Број: 01- 799/2
Подгорица, 27.06.2011. године
Предсједник Црне Горе,
Филип Вујановић, с.р.

На основу члана 82 став 1 тачка 2 и члана 91 став 2 Устава Црне Горе, Скупштина
Црне Горе 24. сазива, на седмој ćедници првог редовног (прољећњег) засиједања у
2011. години, дана 22. јуна 2011. године, донијела је
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Члан 1
У Закону о општем управном поступку (“Службени лист РЦГ”, бр. 60/03) у члану
1, члану 4 став 1, члану 28 став 2, члану 33 став 3, члану 220 став 2, члану 221 став 2 и
члану 290 став 3 ријечи: “локалне самоуправе” замјењују се ријечима: “локалне управе”.
У члану 17 ријечи: ”органи локалне самоуправе” замјењују се ријечима: ”органи
локалне управе”.
Члан 2
У члану 15 став 1 ријечи: “националних и етничких група” замјењују се ријечима:
“мањинских народа и мањинских националних заједница”.
У члану 15 ст. 2 и 3 ријечи: “Републике Црне Горе или Републике Србије” замјењују се ријечима: “Црне Горе”.
Члан 3
У члану 25 став 3 мијења се и гласи:
„Службене радње у зградама или другим објектима које користи Војска Црне Горе
(у даљем тексту: Војска) врше се по претходној пријави претпостављеном старјешини.“
Члан 4
У члану 26 став 1 брише се.

Члан 5
Послије члана 27 додаје се ново поглавље и члан који гласе:
“4а. Јединствено мјесто за контакт и координацију
Члан 27а
(1) Орган је дужан да обезбиједи да физичко лице, правно лице или друга странка
на једном мјесту добије обавјештења, савјете и другу помоћ, као и прописане обрасце у
вези са остваривањем свог права или правног интереса из надлежности тог органа.
(2) Ако је за остваривање неког права или правног интереса физичког лица, правног лица или друге странке неопходно спровођење више управних поступака, органи
који су надлежни за одлучивање у тим поступцима дужни су да обезбиједе да то лице
на једном мјесту добије обавјештења, савјете и другу помоћ, као и прописане обрасце у
вези остваривања права или правног интереса из надлежности тих органа, као и да преда поднеске на том мјесту.
(3) У случају из става 2 овог члана органи су дужни да закључе споразум којим ће
одредити орган у којем ће се обезбиједити јединствено мјесто за контакт и координацију и који ће по службеној дужности, без одлагања, те поднеске доставити надлежним
органима.
(4) У случају кад се не закључи споразум из става 3 овог члана, Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове управе, одредити јединствено мјесто за контакт
и координацију.
(5) Пријем поднесака на начин из ст. 2 и 3 овог члана је без утицаја на стварну и
мјесну надлежност органа за рјешавање у управном поступку.”
Члан 6
У члану 57 став 1 ријечи: „најкасније у року од осам дана“ замјењују се ријечима:
„односно орган надлежан за рјешавање у управном поступку одмах, а најкасније у року
од три дана“.
Члан 7
У члану 82 став 3 ријеч “војске“ замјењује се ријечима “ Војске Црне Горе“.
Члан 8
У члану 157 став 2 прва реченица мијења се и гласи:
„Чињенично стање утврђује се и на основу података из електронских регистара или
евиденција које се воде на основу закона, осим ако орган који одлучује у управној ствари нема могућност приступа информационом систему у којем се налазе ти подаци.“
Члан 9
У члану 165 ст. 3, 4 и 5 ријечи: „15 дана“ замјењују се ријечима: „осам дана“.
Члан 10
У члану 166 став 3 ријечи: „30 дана“ замјењују се ријечима: „15 дана“.
Члан 11
У члану 203 став 2, у првој реченици, ријечи: “утврђено чињенично стање, по потреби и“ замјењују се ријечима: “утврђено чињенично стање и, уколико је то стање
утврђено на основу података из електронског регистра или евиденције, напомену о томе, а по потреби и“.

Члан 12
У члану 212 став 1 ријечи: „једног мјесеца“ замјењују се ријечима: „20 дана“, а ријечи: „два мјесеца“ замјењују се ријечима: „једног мјесеца“.
Члан 13
Послије члана 212 додаје се нови члан који гласи:
„Члан 212а
(1) У појединим управним областима које се односе на обављање привредне или
услужне дјелатности, кад је то законом прописано, сматраће се да је захтјев странке
усвојен ако орган, у поступку покренутом на уредан захтјев странке за чије рјешавање
је надлежан, не донесе рјешење у прописаном року.
(2) Привредне, односно услужне дјелатности, у смислу става 1 овог члана, су дјелатности које су као привредне, односно услужне утврђене прописима о класификацији
дјелатности.
(3) Странка из става 1 овог члана има право да захтијева да орган донесе рјешење
којим се утврђује да је захтјев странке усвојен. Орган је дужан да то рјешење донесе у
року од осам дана од дана подношења захтјева странке.
(4) Рјешење из става 3 овог члана не може се донијети ако би његово доношење било у супротности са законом утврђеним јавним интересом.
(5) Ако орган не донесе рјешење из става 3 овог члана у прописаном року и не достави га странци, странка има право на жалбу, односно да покрене управни спор у складу са чланом 212 став 2 овог закона.“
Члан 14
У члану 233 став 1 ријечи: „15 дана“ замјењују се ријечима: „осам дана“.
Члан 15
У члану 237 став 2 ријечи: „30 дана“ замјењују се ријечима: „20 дана“.
Члан 16
У члану 241 став 1 ријечи: „једног мјесеца“ замјењују се ријечима: „20 дана“.
Члан 17
У члану 242 став 1 ријечи: „два мјесеца“ замјењују се ријечима: „30 дана“.
Члан 18
У члану 257 послије става 1 додају се два нова става који гласе:
“(2) Коначно рјешење може се укинути по основу службеног надзора ако је њиме
очигледно повријеђен материјални закон. У управним стварима у којима учествују двије или више странака са супротним интересима рјешење се може укинути само по пристанку заинтересованих странака.
(3) Коначно рјешење органа локалне управе донијето у вршењу пренијетих, односно повјерених послова, ако је њиме очигледно повријеђен материјални закон, укида
министарство надлежно за одређену управну област.”
Досадашњи став 2 постаје став 4.
Члан 19
У члану 258 став 3 ријечи: „став 2” замјењују се ријечима: „ст. 2 и 3”.

Члан 20
У члану 271 став 3 ријечи: „30 дана“ замјењују се ријечима: „15 дана“.
Члан 21
У члану 292 послије става 1 додаје се нови став који гласи:
„ (2) У случају кад на уредан захтјев странке службено лице не донесе рјешење у
прописаном року, управни инспектор ће изрећи мјере из става 1 овог члана.”
Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 3 и 4.
Члан 22
Послије члана 294 додају се два нова члана који гласе:
„Члан 294а
Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по закону који је био у примјени у вријеме покретања поступка.
Члан 294б
Органи надлежни за рјешавање у управном поступку дужни су да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, обезбиједе јединствено мјесто за контакт и координацију из члана 27а овог закона.“
Члан 23
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
Црне Горе”.
Број 23-1/11- 2/5
ЕПА 523 XXIV
Подгорица, 22. јуна 2011. године
Скупштина Црне Горе 24. сазива
Предćедник,
Ранко Кривокапић, с.р.

