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На основу члана 24 Закона о државној управи („Службени лист РЦГ”, број 38/03 и „Службени лист
ЦГ”, бр. 22/08 и 42/11), Влада Црне Горе, на сједници од 4. априла 2013. године, донијела је
УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ РАДА
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Члан 1
У Уредби о организацији и начину рада државне управе (“Службени лист ЦГ”, бр. 5/12, 25/12 и
61/12) у члану 5 ријечи: “предлагање, праћење и примјену механизама за ефикасну борбу против
трговине људима;” бришу се.
Члан 2
У члану 10 послије ријечи: “промоцију економских интереса Црне Горе у иностранству;” додају се
ријечи: „економску дипломатију, координацију и унапређење међународне економске сарадње;
координацију промоције спољне трговине и презентације економских интереса Црне Горе, ради
привлачења директних страних инвестиција у циљу економске валоризације; подстицање
интернационализације црногорске привреде; координацију и учествовање у закључивању билатералних
и мултилатералних економских и инвестиционих споразума; иницирање, координацију и учествовање у
раду мјешовитих комисија за економску сарадњу; координацију сарадње са међународним
организацијама; координацију и комуникацију са ресорним министарствима и осталим домаћим и
страним партнерима (државни органи и организације, органи локалне самоуправе, асоцијације,
привредни субјекти, итд.) у циљу заштите, валоризације и промоције економских интереса Црне Горе у
иностранству;”, а ријечи: „међукултуралног дијалога и” бришу се.
Члан 3
Послије члана 10 додаје се нови члан, који гласи:
“Члан 10а
Орган управе у саставу Министарства вањских послова и европских интеграција је Управа за
дијаспору.
Управа за дијаспору врши послове који се односе на: очување и његовање језика, културе и
традиције, афирмацију и јачање државног идентитета и припадности држави Црној Гори; успостављање
контаката са исељеницима и њиховим организацијама; подстицање на организовање и умрежавање
појединаца и организација у дијаспори; успостављање базе података о исељеницима и њиховим
организацијама; јачање комуникације, међусобног информисања и издавачке дјелатности; помоћ у
његовању и промоцији културних вриједности Црне Горе у исељеничким срединама; његовање
историјског и културног насљеђа црногорског исељеништва и пружање подршке тим истраживањима;
обнову језичких, културних, идентитетских карактеристика исељеништва код којег су та обиљежја током
процеса асимилације изгубљена; унапрјеђивање привредног партнерства са дијаспором; подстицање
доприноса исељеника сарадњи Црне Горе са државама у којима бораве; сарадњу у области науке и
образовања; подршку спортским и другим активностима; стварање системских погодности и олакшица
за повратнике; заштиту статусних права и положаја исељеника из Црне Горе у државама пријема;
подстицање донаторства и других облика доброчинства; јачање капацитета организација дијаспоре на
пословима јавне дипломатије са циљем промоције државних интереса Црне Горе на највишим нивоима
одлучивања у држави пријема; као и друге послове који су јој одређени у надлежност.”
Члан 4
Члан 15 мијења се и гласи:

“Министарство економије врши послове управе који се односе на: утврђивање предлога и
спровођење стратегије развоја Црне Горе; утврђивање предлога и спровођење стратегије и политике
регионалног развоја Црне Горе; припрему и оцјену развојних инвестиционих пројеката који су од
интереса за Црну Гору, а који су у надлежности овог министарства, координацију активности у
спровођењу политике регионалног развоја Црне Горе, сарадњу са јединицама локалне самоуправе и
осталим носиоцима политике регионалног развоја у припреми и спровођењу развојних програма и
пројеката; учешће у припреми стратешких и оперативних докумената за коришћење средстава
претприступних фондова Европске уније и осталих међународних извора финансирања намијењених
регионалном развоју; стварање услова за одржив и уравнотежен раст и развој црногорске економије и
њене конкурентности; политику усмјерену на подршку развоју економије и предузетништва, малих и
средњих предузећа и занатства; транзицију привреде; структурно прилагођавање привреде; иницирање,
утврђивање и оцјењивање програма трансформације и извјештаја о процјени вриједности предузећа са
методологијом процјене и давање или ускраћивање сагласности на овај процес; праћење уговора са
савјетницима за приватизацију за потребе Савјета за приватизацију и тендерских комисија; нове
производне и пословне технологије; индустријску производњу по сљедећим секторима и подсекторима:
производња електричне енергије и гаса, експлоатација руда и камена (експлоатација енергетских
сировина, експлоатација осталих сировина и материјала) и прерађивачка индустрија (производња
основних метала и металних производа, производња машина и уређаја, производња текстила и
текстилних производа, производња коже и предмета од коже, прерада дрвета и производи од дрвета,
производња папира, издавање и штампање, производња производа од гуме и пластичних маса,
производња производа од осталих неметалних минерала); енергетску политику; спровођење политике и
координацију имплементације пројеката у области енергетске ефикасности, вршење стручних и
управних послова из области енергетске ефикасности, утврђивање праваца и динамике развоја
енергетике; припрему енергетског биланса Црне Горе; промет нафтних деривата; систем концесија и
додјелу концесија из надлежности овог министарства; експлоатацију минералних и других сировина;
геолошка истраживања; истраживање и производњу угљоводоника; праћење стања и развој унутрашње и
спољне трговине; припрему и ажурирање плана интервентних набавки; заштиту потрошача; политику
конкуренције; праћење, анализирање и прогнозирање коњуктуре тржишта у дијелу надлежности
министарства; сагледавање робних токова и снабдјевености тржишта у дијелу надлежности
министарства; међународне економске односе; праћење утицаја економске политике и релевантне
законске регулативе на економске односе са иностранством; системске и друге подстицајне мјере за
унапређење економских односа са иностранством; инвестициону политику; предлагање, преговарање,
закључивање и праћење имплементације међународних економских, трговинских и уговора о узајамном
подстицању и заштити инвестиција; учествовање у раду мјешовитих комитета и комисија о економској и
трговинској сарадњи; режим и контролу спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом
двоструке намјене (контролисаном робом) као и вршење надзора над обављеним пословима спољне
трговине контролисаном робом; праћење и предлагање мјера за либерализацију прекограничне трговине
робама и услугама; сарадњу са регионалним и међународним економским организацијама и
институцијама, нарочито са Свјетском трговинском организацијом (STO) и др, као и са другим
мултилатералним иницијативама; учествовање у спровођењу Централноевропског споразума о слободној
трговини (CEFTA), Европског споразума о слободној трговини (EFTA) и других споразума о слободној
трговини; инфраструктуру квалитета (стандардизација, акредитација, метрологија, систем контроле
предмета од драгоцјених метала, систем оцјене усаглашености, технички прописи из надлежности
министарства); индустријску својину; ауторско и сродна права; производњу, комерцијално умножавање
и промет оптичких дискова; праћење и проучавање услова привређивања и економског положаја
привредних субјеката из надлежности министарства; међународну сарадњу у областима из надлежности
овог министарства; побољшање регулаторно-административног оквира, промоционо дјеловање,
припремање и остваривање планова развоја, као и друга питања из области економског и привредног
развоја; управни надзор у областима за које је министарство основано; као и друге послове који су му
одређени у надлежност.”
Члан 5
У члану 51 став 1 послије тачке 4 додаје се нова тачка која гласи:
“4а. Министарство вањских послова и европских интеграција над:
- Управом за дијаспору;”.
Члан 6
Послије члана 65ц додају се три нова члана који гласе:
“Члан 65д
Министарство вањских послова и европских интеграција и Министарство економије, сагласно
дјелокругу утврђеном овом уредбом, ускладиће акта о унутрашњој организацији и систематизацији, у
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.
Члан 65е

Министарство вањских послова и европских интеграција ће, у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове уредбе, сагласно дјелокругу утврђеном овом уредбом, преузети од Министарства економије,
државне службенике и намјештенике који су вршили преузете послове, опрему и службену
документацију.
Државни службеници и намјештеници из става 1 овог члана, који не буду распоређени у складу са
актом из члана 65д ове уредбе, остварују права у складу са прописима о државним службеницима и
намјештеницима.
Члан 65ф
Министарство вањских послова и европских интеграција, у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове уредбе, преузеће послове Центра за исељенике, запослене на тим пословима, као и опрему,
средства и службену документацију.
У року из става 1 овог члана извршиће се именовање директора Управе за дијаспору.
Запослени у Центру за исељенике који не буду распоређени у складу са актом из члана 65д ове
уредбе остварују права у складу са прописима о државним службеницима и намјештеницима.”
Члан 7
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Црне Горе”.
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