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На основу члана 97 став 3 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 2. фебруара 2012. године, донијела је
УРЕДБУ
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПРИПРЕМИ ЗАКОНА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Јавна расправа у припреми закона спроводи се по поступку и на начин прописан овом уредбом.
Члан 2
Јавна расправа подразумијева консултовање органа, организација, удружења и појединаца (у даљем тексту:
заинтересована јавност) у почетној фази припреме закона и расправу о тексту закона.
Члан 3
Јавном расправом обезбјеђује се:
- информисање најшире јавности о планираним активностима на припреми закона;
- потпунија размјена информација између министарстава и заинтересоване јавности;
- учествовање заинтересоване јавности у припреми закона;
- отклањање негативних посљедица у примјени закона;
- квалитетније дефинисање јавних политика и унапређивање квалитета закона.
Члан 4
Јавна расправа је обавезна у припреми закона којима се уређују права, обавезе и правни интереси грађана.
Јавна расправа се не спроводи у припреми закона:
- којима се уређују питања из области одбране и безбједности и годишњег буџета;
- у ванредним, хитним или непредвидљивим околностима;
- када се законом битно другачије не уређује неко питање.
У случају из става 2 алинеја 3 овог члана, министар је дужан да Влади Црне Горе, уз предлог закона, достави и
образложење разлога због којих није спроведена јавна расправа.
Члан 5
Министарство на својој интернет страници и порталу е-управе, у року од пет дана од дана доношења годишњег
програма рада, објављује списак закона о којима ће спровести јавну расправу, кратко објашњење потребе за
доношењем закона и друге информације од значаја за припрему закона.
Члан 6
Одредбе ове уредбе примјењују се у случају спровођења јавне расправе у припреми предлога других аката,
стратешких и планских докумената.
II. КОНСУЛТОВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЈАВНОСТИ
Члан 7
Поступак консултовања заинтересоване јавности почиње објављивањем јавног позива на интернет страници
министарства и порталу е-управе.
Позив за учешће у консултацијама министарство упућује органима, организацијама, удружењима и
појединцима које сматра заинтересованим за питања која се уређују тим законом и о томе води евиденцију.
Јавни позив из става 1 овог члана садржи: назив закона за чију се припрему обавља консултација, рок трајања
консултација, име лица задуженог за координацију конслутација, мјесто и адресу за достављање иницијатива,
предлога, сугестија и коментара.
Рок за достављање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у писаном и електронском облику, не може
бити краћи од 20 дана од дана објављивања јавног позива из става 1 овог члана.
Члан 8
Лице задужено за координацију консултација дужно је да све иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре
ажурно евидентира и након завршених консултација сачини извјештај који садржи преглед субјеката који су
учествовали у консултацијама и преглед добијених иницијатива, предлога, сугестија и коментара.

Извјештај из става 1 овог члана министарство објављује на својој интернет страници и порталу е-управе и
доставља субјектима који су учествовали у консултацијама, у року од седам дана од дана истека рока из члана 7 став
4 ове уредбе.
III. РАСПРАВА O ТЕКСТУ ЗАКОНА
Члан 9
Расправа о тексту закона спроводи се:
- организовањем округлих столова, трибина, презентација и др.;
- достављањем предлога, сугестија и коментара у писаном и електронском облику.
Расправи из става 1 алинеја 1 овог члана обавезно присуствује овлашћени представник министарства, које
спроводи расправу.
Члан 10
Приликом организовања расправе на начин из члана 9 став 1 алинеја 1 ове уредбе, министарство води рачуна
да просторије у којима се организује расправа буду приступачне особама са инвалидитетом.
Уколико се законом, који је предмет расправе, непосредно уређују права, обавезе и правни интереси особа са
поремећајима слуха и говора, односно особа са оштећеним видом, министарство ће омогућити да се расправа
спроведе уз употребу гестовног говора, односно да текст закона буде доступан у аудиотонском запису или на
Брајевом писму.
Члан 11
Расправа о тексту закона почиње објављивањем јавног позива за учешће у расправи на интернет страници
министарства, порталу е-управе и једном штампаном медију који излази на територији Црне Горе.
Уз јавни позив из става 1 овог члана објављује се и текст закона са образложењем и програмом расправе.
Расправа се спроводи по програму из става 2 овог члана који сачињава министарство и који садржи:
- назив министарства које спроводи расправу;
- назив закона који је предмет расправе;
- рок, мјесто и вријеме одржавања расправе;
- адресу и начин достављања предлога, сугестија и коментара;
- друге податке потребне за њено спровођење.
Расправа о тексту закона траје најмање 40 дана од дана објављивања јавног позива из става 1 овог члана.
IV. ИЗВЈЕШТАЈ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Члан 12
Након завршетка расправе министарство сачињава извјештај о јавној расправи. Извјештај о јавној расправи
садржи нарочито податке о:
- мјесту и времену одржавања расправе;
- овлашћеним представницима министарства који су учествовали у расправи;
- броју и структури учесника у расправи;
- броју и структури достављених предлога, сугестија и коментара;
- предлозима и сугестијама који су прихваћени и предлозима и сугестијама који нијесу прихваћени, са
образложењем разлога.
Саставни дио извјештаја о јавној расправи чине извјештај о консултацијама са заинтересованом јавношћу и
извјештај о међуресорским консултацијама, ако су обављене током расправе.
Извјештај из става 1 овог члана министарство објављује на својој интернет страници и порталу е-управе, у
року од 10 дана од дана истека рока из члана 11 став 4 ове уредбе.
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 13
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне Горе".
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Подгорица, 2, фебруара 2012. године
Влада Црне Горе
Предсједник,
др Игор Лукшић, с.р.

