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Podgorica, 12.11.2021
Skupština Crne Gore 

Predsjeđnik Aleksa Bečić

Na osnovu članal48 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na Predlog Zakona o 
dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podnosim:

AMANDMAN 1:

U Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list br. 2/2018, 34/2019 i 38/2020”) poslije člana 
68 dodaje se novi član 68a koji glasi:

„Predsjednik opštine može imati najviše dva savjetnika koji za svoj rad odgovaraju 
predsjedniku opštine.

Savjetnik predsjednika opštine u okviru ovlašćenja koje mu odredi predsjednik opštine, 
pomaže predsjedniku opštine u vršenju njegove funkcije.

Savjetnika predsjednika opštine imenuje i razrješava predsjednik opštine, bez javnog 
konkursa a dužnost mu prestaje prestankom mandata predsjednika kojiga je imenovao.

Danom imenovanja savjetnik predsjednika opštine zasniva radni odnos u opštini, a 
prava po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i 
odgovomosti lokalnih službenika i namještenika."

Obrazloženie:
Dosadašnja praksa u primjeni Zakona je zbog djelokruga, složenosti i raznovrsnosti 
poslova koji su zakonom utvrđeni u nadležnost predsjednika opštine, pokazala je da 
postoji potreba da predsjednik opštine angažuje savjetnike za određene stručne oblasti, 
zbog čega ovakvu mogućnost treba utvrditi zakonom.

AMANDMAN 2:

U članu 78 stav 2 mijenja se i glasi:
„Zaglavnog administratora može biti imenovano lice koje ima Vlll nivo kvaliftkacije 

obrazovanja, pravni fakulteti najmanje 10godina radnog iskustva."

Obrazloženie:
Propisivanje pravosudnog ispita kao uslova za obavljanje funkcije glavnog 
administratora je nepotrebno ako se ima u yidu da funkcija glavnog administratora nije



pravosudna, te da ovaj uslov u pogledu vršenja poslova đrugostepenog organa u 
organima državne uprave nije propisan. Takođe, ovaj uslov značajno sužava mogućnost 
za imenovanje glavnog administratora, naročito u manjim opštinama čiji su kadrovski 
kapaciteti ograničeni, te vrlo teško mogu da obezbjede vršenje i znatno manje složenih 
poslova od poslova glavnog administratora.

AMANDMAN3;

U članu 102 stav 4 mijenja i glasi:
„U nivou 2 razvrstava se i zvanje menadžera opštine i savjetnik predsjednika opštine - 

VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5godina radnog iskustva".

Obrazloženje:
Imajući u vidu da je Amandmanom 1 predloženo uvođenje zvanja „savjetnik predsjednika 

opštine" potrebno je ovo zvanje zbog značaja i složenosti poslova koje obavlja razvrstati u 
nivo 2 u koji je razvrstano i zvanje menadžera opštine.

Genci Nimanbegu


