
„Члан 31а
При мје на чл. 19, 19а, 19б, 19ц, 19д, 19е, 19ф,

19г, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б и 26 овог за ко -
на од ла же се до да на по чет ка при мје не За ко на о пре -
кр ша ји ма („Слу жбе ни лист ЦГ“, број 1/22).

Члан 36
Овај за кон сту па на сна гу да ном об ја вљи ва ња у

“Слу жбе ном ли сту Цр не Го ре”.
Број 06-2/11-1/9
ЕПА 494 XXIV
Под го ри ца, 22. ју на 2011. го ди не

Скупштина Црне  Горе 24. сазива
Предćедник,

Ранко Кривокапић, с.р.

643.
На осно ву чла на 95 тач ка 3 Уста ва Цр не Го ре

до но сим
У К А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И
ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ЕЛЕК ТРОН СКИМ КО -

МУ НИ КА ЦИ ЈА МА
Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За -

ко на о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, ко ји је до ни је -
ла Скуп шти на Цр не Го ре 24. са зи ва, на сед мој сјед ни -
ци пр вог ре дов ног (про љећ њег) за си је да ња у 2011.
го ди ни, да на 22. ју на 2011. го ди не.

Број: 01- 806/2
Под го ри ца, 27.06.2011. го ди не

Предсједник Црне Горе,
Филип Вујановић, с.р.

На осно ву чла на 82 став 1 тач ка 2 и чла на 91
став 1 Уста ва Цр не Го ре, Скуп шти на Цр не Го ре 24.
са зи ва, на сед мој ćед ни ци пр вог ре дов ног (про љећ -
њег) за си је да ња у 2011. го ди ни, да на 22. ју на 2011.
го ди не, до ни је ла је

З А К О Н 
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О
ЕЛЕК ТРОН СКИМ КО МУ НИ КА ЦИ ЈА МА

Члан 1
У За ко ну о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма

(„Слу жбе ни лист ЦГ“, бр. 50/08, 70/09 и 49/10) у чла -
ну 5 у увод ној ре че ни ци ри је чи: „Ми ни стар ство са о -
бра ћа ја, по мор ства и те ле ко му ни ка ци ја” за мје њу ју се
ри је чи ма: “Ор ган др жав не упра ве над ле жан за по сло -
ве те ле ко му ни ка ци ја”.

Члан 2
У чла ну 10 став 1 ми је ња се и гла си:
„Пред сјед ни ка и чла но ве Са вје та Аген ци је, по

рас пи са ном јав ном кон кур су, име ну је Скуп шти на.
Кон курс са др жи нео п ход не усло ве и кри те ри ју ме
вред но ва ња кан ди да та, ко ји об у хва та ју ду жи ну и вр -
сту рад ног ис ку ства, по себ не спе ци ја ли за ци је и по -
зна ва ње стра них је зи ка.“

Став 2 ми је ња се и гла си:
„Пред сјед ник Са вје та и чла но ви Са вје та име ну -

ју се на пе ри од од пет го ди на.“

У ста ву 3 по сли је тач ке до да је се но ва ре че ни ца
ко ја гла си: „Кон курс са др жи нео п ход не усло ве и кри -
те ри ју ме вред но ва ња кан ди да та из ста ва 1 овог чла на“.

Члан 3
У чла ну 12 у ста ву 1 ри јеч „Вла да“ за мје њу је се

ри јеч ју „Скуп шти на“.
По сли је ста ва 2 до да је се но ви став ко ји гла си:
„У слу ча ју не у сва ја ња фи нан сиј ског из вје шта ја,

Скуп шти на ће раз ри је ши ти Са вјет и из вр шног ди рек -
то ра Аген ци је.“

Члан 4
У чла ну 26 став 4 ми је ња се и гла си:
„Усло ве за из град њу прет плат нич ких ко му ни ка -

ци о них ка бло ва, ка бло ва за ка блов ску ди стри бу ци ју
и/или за јед нич ког ан тен ског си сте ма утвр ђу је Аген -
ци ја.“

По сли је ста ва 4 до да је се но ви став ко ји гла си:
„Усло ви из ста ва 4 овог чла на од ре ђу ју се уз на -

док на ду ствар них тро шко ва ко је утвр ђу је Аген ци ја“.
Члан 5

У чла ну 28 став 4 бри ше се.
Члан 6

У чла ну 30 став 4 ми је ња се и гла си:
„ Ак тив но сти у зо ни те ле ко му ни ка ци о них обје -

ка та и из мје шта ње и за шти та по сто је ћих јав них ко му -
ни ка ци о них мре жа из чл. 28 и 29 овог за ко на, као и из -
град ња у по ја су са о бра ћај ни ца из овог чла на, пред у зи -
ма ју се у скла ду са усло ви ма ко је од ре ђу је Аген ци ја.“ 

По сли је ста ва 4 до да ју се два но ва ста ва ко ји
гла се:

„Аген ци ја је ду жна да, при је од ре ђи ва ња усло ва
из ста ва 4 овог чла на, при ба ви ми шље ње ор га на над -
ле жних за по сло ве без бјед но сти и од бра не, ор га на
упра ве над ле жног за др жав не пу те ве, од но сно ор га на
ло кал не са мо у пра ве над ле жног за оп штин ске пу те ве
и са гла сност упра вља ча же ље знич ке ин фра струк ту ре.

Усло ви из ста ва 4 овог чла на од ре ђу ју се уз на -
кна ду ствар них тро шко ва, ко је утвр ђу је Аген ци ја.“ 

Члан 7
У чла ну 137 став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си: 
„Нов ча ном ка зном од 550 еура до 16.500 еура

ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це, ако:“. 
Став 2 ми је ња се и гла си:
„За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

од го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од
30 еура до 1.100 еура”. 

Став 3 ми је ња се и гла си:
„За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

фи зич ко ли це нов ча ном ка зном од 165 еура до 495
еура.”

Члан 8
У чла ну 138 став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си: 
„Нов ча ном ка зном у из но су од 550 еура до

16.500 еура ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це, ако:“. 
Став 2 ми је ња се и гла си:
„За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

од го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном 30
еура до 825 еура.”

Став 3 ми је ња се и гла си:
„За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

фи зич ко ли це нов ча ном ка зном од 165 еура до 440
еура.“

Члан 9
У чла ну 139 став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си:
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„Нов ча ном ка зном од 550 еура до 11.000 еура
ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це, ако:“. 

Став 2 ми је ња се и гла си:
„За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

од го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од
30 еура до 550 еура.“

Став 3 ми је ња се и гла си:
“За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

фи зич ко ли це нов ча ном ка зном од 185 еура до 330
еура.“

Члан 10
У чла ну 140 став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си: 
„Нов ча ном ка зном од 550 еура до 8.250 еура ка -

зни ће се за пре кр шај прав но ли це, ако:“. 
Став 2 ми је ња се и гла си:
„За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

од го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од
30 еура до 550 еура. “

Став 3 ми је ња се и гла си:
„За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

фи зич ко ли це нов ча ном ка зном од 165 еура до 275
еура.“

Члан 11
По сли је чла на 148 до да ју се два но ва чла на ко ји

гла се:
„Ро ко ви за од ре ђи ва ње усло ва

Члан 148а
Усло ви из чла на 26 став 4 и чла на 30 став 4 овог

за ко на од ре ђи ва ће се до до но ше ња про стор но план -
ске до ку мен та ци је у скла ду са За ко ном о уре ђе њу
про сто ра и из град њи обје ка та („Слу жбе ни лист ЦГ“,
број 51/08).

Ускла ђи ва ње под за кон ског ак та
Члан 148б

Пра вил ник о на чи ну од ре ђи ва ња еле ме на та
елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и при па да ју ће
ин фра струк ту ре, ши ри не за штит них зо на и вр сте ра -
дио ко ри до ра, у чи јој зо ни ни је до пу ште на град ња
дру гих обје ка та („Слу жбе ни лист ЦГ“, број 83/09)
ускла ди ће се са овим за ко ном, у ро ку од 90 да на од
да на сту па ња на сна гу овог за ко на.“

Члан 12
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на

об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту Цр не Го ре“.
Број 10-1/11-1/13
ЕПА 543 XXIV
Под го ри ца, 22. ју на 2011. го ди не

Скупштина Црне  Горе 24. сазива
Предćедник,

Ранко Кривокапић, с.р.

644.
На осно ву чла на 95 тач ка 3 Уста ва Цр не Го ре

до но сим
У К А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И
ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О СТРАН ЦИ МА
Про гла ша вам За кон о   из мје на ма и до пу на ма

За ко на о стран ци ма, ко ји је до ни је ла Скуп шти на Цр -
не Го ре 24. са зи ва, на сед мој сјед ни ци пр вог ре дов -

ног (про љећ њег) за си је да ња у 2011. го ди ни, да на 22.
ју на 2011. го ди не.

Број: 01- 807/2
Под го ри ца, 27.06.2011. го ди не

Предсједник Црне Горе,
Филип Вујановић, с.р.

На осно ву чла на 82 став 1 тач ка 2 и чла на 91
став 2 Уста ва Цр не Го ре, Скуп шти на Цр не Го ре 24.
са зи ва, на сед мој ćед ни ци пр вог ре дов ног (про љећ -
њег) за си је да ња у 2011. го ди ни, да на 22. ју на 2011.
го ди не, до ни је ла је

З А К О Н 
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О

СТРАН ЦИ МА
Члан 1

У За ко ну о стран ци ма (“Слу жбе ни лист ЦГ”, бр.
82/08 и 72/09) у чла ну 35 став 1 тач ка 2 ми је ња се и
гла си: 

“2) се зон ског за по шља ва ња”;

Члан 2
У чла ну 37 ст. 2 и 3 за мје њу ју се јед ним ста вом

ко ји гла си: 
“За хтјев за из да ва ње одо бре ња за пр ви при вре -

ме ни бо ра вак стра нац под но си ди пло мат ском, од но -
сно кон зу лар ном пред став ни штву Цр не Го ре, а ако
бо ра ви у Цр ној Го ри, тај за хтјев мо же под ни је ти Ми -
ни стар ству, у мје сту бо ра ви шта”.

У ста ву 4 ри је чи: “ст. 2 и 3” за мје њу ју се ри је -
чи ма: “ста ва 2”.

По сли је ста ва 4 до да је се но ви став ко ји гла си: 
“О за хтје ву из ста ва 2 овог чла на Ми ни стар ство

од лу чу је у ро ку од 20 да на од да на пре да је уред ног
за хтје ва”.

Члан 3
У чла ну 39 став 2 по сли је ри је чи “из да је” до да је

се за рез и ри је чи: “или му се из да је лич на кар та за
стран ца”.

Члан 4
У чла ну 40 став 1 бри ше се.
У ста ву 2, ко ји по ста је став 1, ри је чи: нај ка сни је

30 да на“ бри шу се.
У ста ву 3, ко ји по ста је став 2, по сли је бро ја

„1“ број „4“ за мје њу је се бро јем „3“.
До са да шњи став 4 по ста је став 3.

Члан 5
У на зи ву чла на 42 и у ста ву 1 ри је чи: “се зон ског

ра да” за мје њу ју се ри је чи ма: “се зон ског за по шља ва -
ња”.

Члан 6
У чла ну 48 став 6 ри је чи: “став 1” за мје њу ју се

ри је чи ма: “став 3”.
Члан 7

У чла ну 54 по сли је ста ва 1 до да је се но ви став
ко ји гла си: 

“Др жа вља нин др жа ве на ста ле на про сто ру бив -
ше СФРЈ, ко ме је при ја вље но пре би ва ли ште у Цр ној
Го ри по сли је 3. ју на 2006. го ди не до 4. мар та 2008.
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