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На основу члана 80 став 2 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 22. децембра 2011. године,
донијела је
УРЕДБУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА САРАДЊЕ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 1
Овом уредбом утврђују се начин и поступак остваривања сарадње министарстава и других органа
државне управе (у даљем тексту: органи државне управе) и невладиних организација, као и критеријуми
и поступак избора представника невладиних организација у радне групе и друга тијела која образују
органи државне управе.
Члан 2
Органи државне управе, приликом израде и доношења аката из годишњег програма рада
(стратегија и анализа стања у одређеној области, нацрта и предлога закона, других прописа и
подзаконских аката којима се уређује начин остваривања слобода и права грађана), обезбјеђују
консултовање са невладиним организацијама одржавањем састанака (семинари, округли столови,
радионице и др.) и писаном и електронском комуникацијом (достављање предлога, сугестија, коментара
и др.).
Члан 3
Јавни позив невладиним организацијама за учешће у консултовању из члана 2 ове уредбе, рок,
адресу и мјесто за достављање пријава орган државне управе објављује на својој интернет страници.
Пријава из става 1 овог члана садржи назив акта за чију је израду невладина организација
заинтересована, предлог на који начин да се обави консултовање, као и контакт податке невладине
организације.
Члан 4
Листу невладиних организација које су исказале заинтересованост за учешће у консултовању орган
државне управе објављује на својој интернет страници, у року од три дана од истека рока из члана 3 став
1 ове уредбе.
Члан 5
Приликом одређивања начина консултовања у припреми одређеног акта из програма рада, орган
државне управе води рачуна о броју заинтересованих невладиних организација за консултовање у
припреми тог акта, року одређеном за његову припрему и предложеним начинима консултовања.
Ако се консултовање врши одржавањем састанака, у смислу члана 2 ове уредбе, орган државне
управе о томе обавјештава заинтересоване невладине организације најкасније десет дана прије дана
одређеног за консултовање.
Члан 6
O обављеном консултовању орган државне управе сачињава извјештај који објављује на својој
интернет страници у року од седам дана од дана одржавања консултовања.
Члан 7
На начин прописан чл. 2 до 6 ове уредбе, врши се консултовање са невладиним организацијама и у
припреми аката који нијесу планирани годишњим програмом рада органа државне управе.
Члан 8
Орган државне управе омогућава учешће представника невладиних организација у радним групама
и другим тијелима које образује тај орган (у даљем тексту: радно тијело).

Члан 9
Поступак избора представника невладиних организација за чланове радног тијела започиње
упућивањем јавног позива, који се објављује на интернет страници органа државне управе и порталу еуправе.
Јавни позив из става 1 овог члана садржи број представника невладиних организација у радном
тијелу, услове за невладине организације које могу да предложе кандидата, услове за кандидате,
документацију која се прилаже уз предлог кандидата за члана радног тијела, као и рок и начин предаје
предлога.
Рок за достављање предлога из става 2 овог члана је осам дана од дана објављивања јавног позива.
Члан 10
За члана радног тијела невладина организација може да предложи само једног кандидата.
Невладина организација може да предложи кандидата за члана радног тијела ако:
- је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива из члана 9 ове
уредбе;
- у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са
задатком радног тијела;
- је у претходној години реализовала најмање један пројекат или активност у вези са задатком
радног тијела;
- је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс
успјеха);
- више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа
политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно
намјештеници.
Члан 11
Кандидат невладине организације за члана радног тијела може бити лице које:
- је црногорски држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори;
- посједује искуство у вези са задатком радног тијела;
- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно
намјештеник.
Члан 12
Невладина организација из члана 10 ове уредбе, уз предлог кандидата за члана радног тијела,
доставља:
- копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
- копије акта о оснивању и статута;
- преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у вези са задатком радног
тијела;
- копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
- изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од
половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија,
јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.
Поред документације из става 1 овог члана, невладина организација доставља и:
- фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата за
члана радног тијела;
- биографију кандидата, са подацима о искуству у вези са задатком радног тијела;
- изјаву кандидата да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или
државни службеник, односно намјештеник;
- изјаву кандидата да прихвата кандидатуру за члана радног тијела.
Члан 13
Орган државне управе, у року од три дана од истека рока из члана 9 став 3 ове уредбе, на својој
интернет страници објављује листу кандидата који су предложени за чланове радног тијела, са називима
невладиних организација које су их предложиле.
Члан 14
За члана радног тијела старјешина органа државне управе ће, у року од пет дана од истека рока из
члана 13 ове уредбе, изабрати оног кандидата за кога је достављено највише предлога невладиних
организација.

Члан 15
Орган државне управе информише невладине организације о свом раду објављивањем годишњег
програма рада и извјештаја о раду, на својој интернет страници, у року од три дана од дана њиховог
доношења, односно усвајања.
Члан 16
Старјешина органа државне управе дужан је да одреди службеника, односно намјештеника за
сарадњу са невладиним организацијама.
Контакт подаци о службенику, односно намјештенику из става 1 овог члана, објављују се на
интернет страници органа државне управе.
Члан 17
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне Горе".
Број: 03-12512
Подгорица, 22. децембра 2011. године
Влада Црне Горе
Предсједник,
др Игор Лукшић, с.р.

