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SKUPŠTINI  CRNE  GORE
                                                                                             P O D G O R

I C A

     Na  osnovu  člana  69  stav  2  Poslovnika  Skupštine  Crne  Gore,  Odbor  za
ekonomiju, finansije i budžet, sa 87. sjednice održane 27. decembra 2014. godine,
podnosi 

I Z V J E Š T A J
O RAZMATRANJU PREDLOGA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE

SAMOUPRAVE, koji je podnio poslanik Damir Šehović

 Odbor se upoznao sa razlozima za dopunu Zakona o finansiranju lokalne
samouprave,  saopštenim u  uvodnom obrazloženju  predlagača,  kojima se  nastoji
uspostaviti okvir za nesmetano funkcionisanje i ravnopravan položaj za dvije nove
opštine – Petnjica i Gusinje, koje su nastale izdvajanjem iz opština Berane i Plav.
Predlagač  zakona,  ukazao  je  da  se  dopune  predlažu  sa  ciljem  obezbjeđivanja
novoosnovanim opštinama ostvarivanje prava na korišćenje sredstava Egalizacionog
fonda za 2015. godinu.

Odbor  je  konstatovao  da je  navedenim aktom predloženo,  da  se  za  nove
opštine vrši akontativna raspodjela sredstava Egalizacionog fonda za 2015. godinu,
srazmjerno broju stanovnika novoosnovane opštine u odnosu na opštine iz koje se
izdvojila.  Takođe,  Odbor je  konstatovao da je predloženo da se plan akontativne
raspodjele  sredstava  Fonda  donese  do  kraja  2014.  godine,  da  se  navedena
raspodjela smatra konačnom samo za 2015. godinu,  te da je navedeno rješenje
privremenog karaktera.

Tokom kraće rasprave, na Odboru je iznijeto mišljenje da je krajnje vrijeme da
se  riješi  problem  funkcionisanja  novih  opština  i  omogući  nesmetano  obavljane
njihovih redovnih aktivnosti. Između ostalog, pojedine članove Odbora interesovalo
je da li će se raspodjelom sredstava Fonda opštinama Gusinje i Petnjica uticati na
smanjenje sredstava opredijeljenih za opštine Plav i Berane, kao i da li će se vršiti
raspodjela  dugova  između  novoformiranih  opština  i  opština  iz  kojih  su  one
izdvojene.

Odbor je, nakon izjašnjavanja, sa osam glasova „za“ i četiri glasa „protiv“,
odlučio  da  predloži  Skupštini  da  usvoji  Predlog  zakona  o  dopuni  Zakona  o
finansiranju lokalne samouprave.

Za  izvjestioca  Odbora  na  sjednici  Skupštine  određen  je  poslanik  Damir
Šehović.



   PREDSJEDNIK  ODBORA 
                                                                                               mr  Aleksandar

Damjanović


