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           CRNA GORA  
        S K U P Š T I N A  
Odborzazdravstvo,  
radisocijalnostaranje 
Broj19-6/15-7/ 
   EPA 886 XXV 
   Podgorica, 31. jul 2015. godine 
 
 
 

 
SKUPŠTINI CRNE GORE 

 
 
 
Odborzazdravstvo, rad isocijalnostaranjeSkupštineCrne Gore vršidopunu 
 

 
I z v j e s t a j a 

orazmatranjuPredlogazakona o dopunamaZakona o socijalnojidječjojzaštiti, 
kojisupodnijeliposlanicidrStrahinjaBulajićiEmiloLabudović, broj 19-6/15-7/ 2  

EPA 886 XXV od 29.jula 2015.godine 
 
 
 
 
Odborzazdravstvo, rad isocijalnostaranje, na 102.sjednici, održanoj 30.jula 
2015.godine, razmotrio je amandmankojisu, kaopredlagačizakona, 
podnijeliposlanicidrStrahinjaBulajićiEmiloLabudović. 

 
TokomrazmatranjaamandmanaposlanikadrStrahinjeBulajićiEmilaLabudovićanastala 
je potreba da se, zbogpreciznijegformulisanjaodredbi, 
dodatnorazmotriPredlogzakona o dopunamaZakona o socijalnojidječjojzaštiti, 
kojisupodnijeliposlanicidrStrahinjaBulajićiEmiloLabudović. 
 
      Kao rezultattogdodatnograzmatranja, Odbor je odlučio da 
podnesesljedećeamandmane: 
 

AMANDMAN   

Član 1 Predloga zakona mijenja se i glasi: 

 

Član 1 

U Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13 i 01/15) u članu 

117 stav 1 poslije riječi „razvoju,“  dodaje se riječ  „odnosno“ . 
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AMANDMAN  

U članu 2 Predloga zakona kojim se poslije člana 117 važećeg zakona dodaje novi 

član 117a, u članu 117a stav 1 poslije riječi: „djece“ dodaju se riječi: „sa smetnjama 

u razvoju“, poslije riječi: „odnosno odraslih“ riječi: „osoba sa smetnjama u 

razvoju“  zamjenjuju se riječima: „lica sa invaliditetom“  a riječi: („u daljem tekstu: 

lica sa smetnjama u razvoju)“  brišu se. 

U stavu 2 riječ  „lica“  zamjenjuje se riječju  „djece“  a poslije riječi  „razvoju“  

dodaju se riječi: „odnosno odraslih lica sa invaliditetom“. 

U stavu 3 riječ „lica“  zamjenjuje se riječju  „djeca“  a poslije riječi  „razvoju“  

dodaju se riječi: „odnosno odrasla lica sa invaliditetom“. 

U stavu 4riječ „lica“  zamjenjuje se riječju  „djeca“  a poslije riječi  „razvoju“  

dodaju se riječi: „odnosno odrasla lica sa invaliditetom“. 

U stavu 5 riječ  „lice“  zamjenjuje se riječju  „dijete“  a poslije riječi  „razvoju“  

dodaju se riječi: „odnosno odraslo lice sa invaliditetom“. 

U stavu 6  riječ „lica“  zamjenjuje se riječju  „djece“  a poslije riječi  „razvoju“  

dodaju se riječi: „odnosno odraslih lica sa invaliditetom“. 

 

 

     Predlagači zakona, poslanici dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović, saglasili 

su se sa amandmanima Odbora pa isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika 

Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio ovog Predloga zakona i o njima 

Skupština posebno ne odlučuje. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                            PREDSJEDNIK ODBORA 

Zoran Jelić 

 


