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ZAPISNIK 

sa 18. sjednice Odbora za  zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine 

Crne Gore, održane 20. septembra 2013.godine 

 

Sjednica je počela sa radom u 10 sati. 
 
Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao poslanik Zoran Jelić, predsjednik Odbora. 
 
Sjednici su prisustvovali svi članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.  
 
Sjednici je prisustvovala predstavnica Ministarstva zdravlja, Gorica Savović, pomoćnica 
ministra zdravlja. 
 
Rad sjednice pratili su akreditovani novinari. 
 
  Za sjednicu je predložen sljedeći: 
 
 

DNEVNI RED: 

 

1. IZBOR ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA ODBORA; 
2. AMANDMAN (1) I ISPRAVKE PRAVNO-TEHNIČKOG KARAKTERA NA 

PREDLOG ZAKONA O OBEZBJEĐIVANJU KRVI poslanika Zorana Jelića 
 

AD-1 

Zamjenik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje nije izabran na ovoj sjednici. Ova 

tačka dnevnog reda je odložena. Odbor je donio odluku  da se kolegijumu predsjednika 

Skupštine Crne Gore uputi dopis u kojem će se zatražati izjašnjavanje o modelu izbora 

zamjenika predsjednika Odbora, te kojem opozicionom poslaničkom klubu pripada pravo 

da predloži zamjenika predsjednika Odbora. 

AD-2 

Obrazloženje o amandmanu (1) koji je podnio poslanik Zoran Jelić na PREDLOG 

ZAKONA O OBEZBJEĐIVANJU KRVI, dao je poslanik Zoran Jelić, predsjednik Odbora. 

AMANDMAN glasi: 

U članu 19 stav 8 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima „stava 2“ . 
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Podnosilac amandmana, poslanik Zoran Jelić je rekao da ovo nije samo tehnička 

ispravka već i suštinska. Istakao je da se sa ovim amandmanom postiže pravi i cjelovit 

smisao poruke ove norme i da u suprotnom, norma ne bi imala smisla.  

Ispravke pravno-tehničkog karaktera glase:  

Nadnaslov člana 15 riječ „Sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „Sljedljivost“. 

U članu 15 st. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 riječ „sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“. 

U članu 27 stav 1 riječ „sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“. 

U članu 28 stav 2 riječi „sledljivosti“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivosti“. 

U članu 44 u tački 5) riječ „sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“. 

U članu 44 u tački 6) riječ „obezbjedjuje“ zamjenjuje se riječju „obezbjeđuje“; riječ 

„sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“; riječ „odgovarjućim“  zamjenjuje se 

riječju „odgovarajućim“ ;  

U članu 44 u tački 7) riječ „sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“. 

U članu 44 u tački 16) riječ „neovalšćeno“ zamjenjuje se sa riječju „neovlašćeno“; riječ 

„sledljivost“ zamjenjuje se sa riječju „sljedljivost“. 

 

AMANDMAN koji je podnio poslanik Zoran Jelić, predstavnik predlagača Predloga 

zakona je prihvatio i on je postao sastavni dio Predloga zakona. 

Ispravke pravno-tehničkog karaktera koje je podnio poslanik Zoran Jelić, predstavnik 

predlagača Predloga zakona je prihvatio. 

Za izvjestioca Odbora, određen je poslanik prim. dr Izet Bralić, član Odbora.  

Odbor je jednoglasno i bez primjedbi usvojio zapisnike sa 15, 16. i 17.sjednice.  

 

Pošto je iscrpljen dnevni red, sjednica je završena u 10 sati i 30 minuta. 

 

 

 Sekretar Odbora                                                                             Predsjednik Odbora 
Momir Joksimović                                                                                   Zoran Jelić 
 


