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            CRNA  GORA 

         S K U P Š T I N A 

       Zakonodavni odbor 

Broj: 27-1/15-1 

EPA 892 XXV 

Podgorica,  07. decembar 2015. godine          

 

 

SKUPŠTINI  CRNE  GORE 

 

 

 

          Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore Zakonodavni odbor Skupštine 

Crne Gore, sa sjednice održane 30. novembra 2015. godine, podnosi 

 

 

Izvještaj 

o razmatranju Predloga zakona o životnoj sredini 
 

 

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne 

Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređujuju druga pitanja od 

interesa za Crnu Goru. 

 

2. Odbor je sa   pet glasova „za” i dva glasa „uzdržan” ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa 

Ustavom i pravnim sistemom. 

 

3. Odbor je odlučio da podnese  sljedeće amandmane: 

 

AMANDMAN 1 

 

Poslije člana 21 dodaje se novo poglavlje koje glasi: 

 

„IV. ZAŠTITA OD UTICAJA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE“ 

 

AMANDMAN 2 
 

Poslije člana 22, oznaka i naziv poglavlja: „IV. ZAŠTITA OD UTICAJA OPTEREĆENJA 

ŽIVOTNE SREDINE“  brišu se. 

 

AMANDMAN 3 
 

U članu 24 riječi: „genetički modifikovani organizmi“ zamjenjuju se riječju „GMO“. 

AMANDMAN 4 
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U članu 25 poslije riječi „koji“ dodaje se riječ „ne“. 

AMANDMAN 5 
 

U članu 35 stav 3 poslije riječi „Strategijom“ dodaju se riječi: „zaštite morske sredine“. 

AMANDMAN 6 
 

U nazivu člana 40 poslije riječi „prevencije“ dodaje se riječ „udesa“. 

AMANDMAN 7 
 

U nazivu čl. 50, 51, 52, članu 52 stav 1 i u nazivu člana 53 riječ „(CO2)“ briše se.                                                         

U članu 50 stav 2 riječ „su“ briše se. 

AMANDMAN 8  

 

U članu 51 stav 3 riječi: „u svrhu istraživanja“ brišu se. 

U stavu 4 riječi: „stava 3“ zamjenjuju se riječima: „stava 2“. 

U stavu 5 riječi: „stava 4“ zamjenjuju se riječima: „stava 2“. 

 

AMANDMAN 9  

 

U članu 68 stav 2 u uvodnoj rečenici poslije riječi: „dužna da“ dodaju se riječi: „na svojoj 

internet stranici objavljuje“.  

U alineji 1 riječi: „na svojoj internet stranici objavljuje:“ brišu se. 

 

AMANDMAN 10  

 

U nazivu poglavlja XI. riječi: „PRISTUP PRAVOSUĐU“ zamjenjuju se riječima: „PRAVO 

NA PRAVNU ZAŠTITU“.  

 

AMANDMAN 11  

 

U članu 69 stav 4 poslije riječi „obavještava“ dodaju se riječi: „ ,u pisanoj formi,“ a poslije 

riječi: „podnošenja zahtjeva“ riječi: „u pisanoj formi“ brišu se. 

 

AMANDMAN 12  

 

U članu 94 riječi: „(“Službeni list CG”, broj 48/08)” zamjenjuju se riječima: „(“Službeni list 

CG”, br. 48/08, 40/10, 40/11 i 27/14)”.  
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  PREDSTAVNICA PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASILA  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. 

 

4. .Odbor je konstatovao da u ovom predlogu zakona postoji određeni broj pravno-tehničkih 

grešaka koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona 

se saglasio sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase: 

 

- U članu 3 stav 2 alineja 1 poslije riječi : „živih bića“  zarez  se zamjenjuje 

tačkazarezom. 

- U članu 5 u tač. 1 do 13 je potrebno izvršiti numerisanje dodavanjem odgovarajuće 

oznake za podtačku i odgovarajućeg početnog (velikog ili malog) slova na početku 

svake rečenice a na kraju rečenica odgovarajući znak interpunkcije: „tačkazarez“ ili 

„tačka“.  

- U članu 5 tačka 4 u trećoj rečenici riječ „obezbjedile“ zamjenjuje se riječju 

„obezbijedile“. 

- U članu 7 stav 1 tačka 15 poslije riječi: „dinamika ispuštanja“ riječ „zagađajućih“ 

zamjenjuje se riječju „zagađujućih“. 

- U članu 11 riječ „unaprijeđenja“ zamjenjuje se riječju „unaprjeđenja“,  poslije riječi: 

„sarađuje sa nevladinim organizacijama“ zarez se briše a poslije riječi: „koje se bave 

zaštitom životne sredine“ dodaje se zarez. 

- U članu 18 stav 1 riječ „obnavljanje“ zamjenjuje se riječju „obnavljanja“. 

- U članu 20 stav 2 riječ „uspostavljanje“ zamjenjuje se riječju „uspostavljanjem“,  

poslije riječi: „zaštite prirodnih vrijednosti“ briše se zarez a riječ „osiguranje“ 

zamjenjuje se riječju „osiguranjem“. 

- U članu 23 poslije riječi: „smanjenje štetnog uticaja“ riječ „hamikalija“ zamjenjuje se 

riječju „hemikalija“. 

- U članu 25 riječi: „otpadao buhvata“ zamjenjuju se riječima: „otpada obuhvata“. 

- U članu 26 riječ „zaštite“ zamjenjuje se riječju „zaštitu“ a riječ „sigurnosti“ riječju 

„sigurnost“. 

- U članu 27 poslije riječi: „u skladu“ dodaje se riječ „sa“. 

- U članu 31 stav 3 alineja 3 znak „/“ zamjenjuje se znakom „-“. 

- U članu 34 stav 2 riječ „indentifikuje“ zamjenjuje se riječju „identifikuje“. 

- U članu 43 stav 2 riječ „unapređivanje“ zamjenjuje se riječju „unaprjeđivanje“. 

- U članu 44 stav 1 riječ „namenjene“ zamjenjuje se riječju „namijenjene“. 

- U članu 46 riječ „ugljen dioksida“ zamjenjuje se riječju „ugljendioksida“. 

- U članu 50 stav 5 riječ „koji“ zamjenjuje se riječju „koja“. 

- U članu 51 stav 3 riječ „nadležnog“ zamjenjuje se riječju „nadležan“. 

- U članu 53 stav 2 poslije riječi: „ovog člana“ zarez se briše, poslije riječi „sadrži“ 

dodaju se dvije tačke, riječ „zbrijavanja“ zamjenjuje se riječju „zbrinjavanja“, riječ 

„če“ zamjenjuje se riječju „će“, poslije riječi: „skladištiti ugljendioksid“ dodaje se 
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zarez, riječ „ugljedioksida“ zamjenjuje se riječju „ugljendioksida“ a na kraju stava 

zarez se zamjenjuje tačkom. 

- U članu 53 stav 3 riječi: „stava 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“. 

- U članu 57 stav 1 riječi „godišnje informaciju“ zamjenjuju se riječima: „godišnju 

Informaciju“.  

- U članu 58 stav 2 riječ „monitoringom“ zamjenjuje se riječju „monitoringa“. 

- U članu 60 stav 1 riječ „izvještaj“ zamjenjuje se riječju „Izvještaj“.  

- U članu 62 u nazivu člana riječ „informacionog“ zamjenjuje se riječju 

„Informacionog“. 

- U članu 64 u nazivu člana riječ „informacioni“ zamjenjuje se riječju „Informacioni“. 

- U članu 67 stav 1 alineja 5, na kraju alineje, poslije riječi „sredine“ zarez se 

zamjenjuje tačkazarezom.  

- U članu 70 stav 1 alineja 1 poslije riječi „informacijama“ dodaje se tačkazarez. 

- U nazivu člana 76 riječi „Eko fond“ zamjenjuju se riječima „Eko-fond“.      

- U članu 79 stav 3 riječ „unapređenje“ zamjenjuje se riječju „unaprjeđenje“. 

- U članu 82 stav 1 alineja 1 poslije riječi „život“ dodaje se veznik „i“. 

- U članu 82 stav 1 alineja 2 riječ „Obavještenje“ zamjenjuje se riječju „obavještenje“. 

- U članu 82 stav 1 alineja 3 riječ „Obavještenja“ zamjenjuje se riječju „obavještenja“. 

- U članu 87 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi: „Novčanom kaznom“ dodaju se 

riječi: „u iznosu“. 

- U stavu 1 tačka 9 poslije riječi: „stavlja u promet i upotrebljava“ zarez se briše a 

riječi: „sastavnih djelova“ zamjenjuju se riječima: „sastavne djelove“. 

- U stavu 2 poslije riječi: „novčanom kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“. 

- U stavu 3 poslije riječi: „novčanom kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“. 

 

5. Odbor je konstatovao da je ovaj predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa Amandmanom  

IV stav 1 na Ustav Crne Gore kojim je propisano da Skupština, većinom glasova svih poslanika, 

dodnosi zakone kojima se uređuje, između ostalog, način ostvarivanja sloboda i prava građana. 

   

6. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona. 

 

7. Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Maida Bešlić, članica Odbora. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ODBORA  

                                                                                                       Velizar Kaluđerović 

 


