
„ Члан 39а
Про пис из чла на 9 став 4 овог за ко на до ни је ће

се у ро ку од три мје се ца од да на сту па ња на сна гу
овог за ко на.

Члан 39б
Од ред ба чла на 16 став 4 овог за ко на по че ће да

се при мје њу је при сту па њем Цр не Го ре Европ ској
уни ји.“

Члан 24
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 28-2/11-1/18
ЕПА 530 XXIV
Под го ри ца, 22. ју на 2011. го ди не

Скупштина Црне  Горе 24. сазива
Предćедник,

Ранко Кривокапић, с.р.

639.  
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 ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ

ЗЕ МЉИ ШТУ
Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За -

ко на о по љо при вред ном зе мљи шту, 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- 802/2
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 ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ ЗЕ МЉИ ШТУ
Члан 1

У За ко ну о по љо при вред ном зе мљи шту („Слу -
жбе ни лист РЦГ“, бр. 15/92 и 59/92 ) чл. 23 до 31 бри -
шу се.

Члан 2
У чла ну 79 став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си:
„ Нов ча ном ка зном од 800 еура до 12.000 еура

ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це, ако:“;
У тач ки 5 по сли је ри је чи: „члан 67“ до да ју се

ри је чи: „став 1; “.
Тач ка 6 ми је ња се и гла си: 
„ 6) про из во ди по љо при вред не про из во де на по -

љо при вред ном зе мљи шту на ко ме над ле жни ор ган за -
бра ни, од но сно огра ни чи њи хо ву про из вод њу или
упо тре бу сред ста ва ко ја за га ђу ју зе мљи ште (члан 68
став 2)“.

Став 2 ми је ња се и гла си:

„Нов ча ном ка зном од 200 еура до 800 еура ка -
зни ће се за пре кр шај из ста ва 1 овог чла на и од го вор -
но ли це у прав ном ли цу“.

По сли је ста ва 2 до да је се но ви став ко ји гла си:
„За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

пред у зет ник нов ча ном ка зном од 500 еура до 4.000
еура.“

Члан 3
У чла ну 80 став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си:
„Нов ча ном ка зном од 800 еура до 12.000 еура

ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це, ако:“.
Тач ка 1 бри ше се. 
Тач ка 3 ми је ња се и гла си: 
„3) ко ри сти па шњак без овла шће ња или су прот но

усло ви ма про пи са ним ак том из чла на 16 овог за ко на; “. 
Тач ка 6 ми је ња се и гла си: 
„6) сва ке пе те го ди не не вр ши ис пи ти ва ње плод -

но сти зе мљи шта (члан 69 став 1); “.
Тач ка 7 ми је ња се и гла си:
„7) се не уз др жа ва од рад њи ко ји ма се при чи ња -

ва пољ ска ште та на по љо при вред ном зе мљи шту или
не обез би је ди да сто ка не при чи ња ва ште ту на по љо -
при вред ном зе мљи шту (члан 70 став 2). “

До са да шње тач. 2 до 7 по ста ју тач 1 до 6. 
Став 2 ми је ња се и гла си:
„Нов ча ном ка зном од 200 еура до 800 еура ка -

зни ће се за пре кр шај из ста ва 1 овог чла на и од го вор -
но ли це у прав ном ли цу. “

По сли је ста ва 2 до да је се но ви став ко ји гла си:
„За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

пред у зет ник нов ча ном ка зном у из но су од 500 еура
до 4.000 еура.“

Члан 4
У чла ну 81 став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си:
“Нов ча ном ка зном од 600 еура до 10.000 еура

ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це, ако:“.
У ста ву 1 тач ка 2 ми је ња се и гла си: 
„ 2) по љо при вред но зе мљи ште да је у за куп без

за кљу че ног и овје ре ног уго во ра у скла ду са чла ном
11 ст. 1 и 2 овог за ко на; “.

У тач ки 3 тач ка на кра ју ре че ни це за мје њу је се
ри је чи ма : „(члан 11 став 4)“.

По сли је тач ке 3 до да је се но ва тач ка ко ја гла си:
„4) из вр ши фи зич ко ци је па ње по вр ши на на ко -

ји ма је из вр ше на ко ма са ци ја (члан 56).“
Став 2 ми је ња се и гла си:
“ 2) Нов ча ном ка зном од 200 еура до 600 еура

ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1 овог чла на и од го -
вор но ли це у прав ном ли цу. “

По сли је ста ва 2 до да је се но ви став ко ји гла си:
„За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и

пред у зет ник нов ча ном ка зном од 400 еура до 3.000
еура.“

Члан 5
У чла ну 82 став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си:
„Нов ча ном ка зном од 150 еура до 800 еура ка -

зни ће се за пре кр шај фи зич ко ли це, ако:“.
По сли је тач ке 2 до да ју се дви је но ве тач ке ко је

гла се:
“2а) по љо при вред но зе мљи ште узе то у за куп да -

је у под за куп (члан 11 став 4);
2б) об ра ди во по љо при вред но зе мљи ште у си -

сте му за на вод ња ва ње и од вод ња ва ње не ис ко ри шћа -
ва у скла ду са ак том из чла на 13 овог за ко на; ”.

Тач ка 3 ми је ња се и гла си: 
“ 3) ко ри сти па шњак без овла шће ња или су прот но

усло ви ма про пи са ним ак том из чла на 16 овог за ко на;“.
По сли је тач ке 3 до да је се но ва тач ка ко ја гла си:
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“ 3а) па шњак ко ри сти су прот но од ред ба ма чла -
на 18 овог за ко на; ”.

Тач ка 7 ми је ња се и гла си:
“ 7) про из во ди по љо при вред не про из во де на по -

љо при вред ном зе мљи шту на ко ме је за бра ње на, од но -
сно огра ни че на њи хо ва про из вод ња или упо тре бља ва
сред ства ко ја за га ђу ју зе мљи ште (члан 68 став 2); “.

По сли је тач ке 7 до да је се но ва тач ка ко ја гла си:
“7а) по сту па су прот но чла ну 69 став 1 овог за -

ко на. ”
У ста ву 2 ри је чи: „тач ке 6“ за мје њу ју се ри је чи -

ма: „тач ке 3“, а ри је чи: „тач ке 10“ за мје њу ју се ри је -
чи ма: „тач ке 6“.

Члан 6
У чла ну 82а став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си:
„Нов ча ном ка зном ко ја се на пла ћу је на ли цу

мје ста у из но су од 100 еура ка зни ће се за пре кр шај
фи зич ко ли це, ако:“.

Члан 7
У чла ну 82б став 1 увод на ре че ни ца ми је ња се и

гла си:
„ Нов ча ном ка зном ко ја се на пла ћу је на ли цу

мје ста у из но су од 100 еура ка зни ће се за пре кр шај
фи зич ко ли це, ако; “.

Тач ка 1 ми је ња се и гла си: 
„ 1) ко ри сти па шњак без овла шће ња или су -

прот но усло ви ма про пи са ним ак том из чла на 16 овог
за ко на“.

Члан 8
Члан 83 бри ше се.

Члан 9 
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: 11-4/11-1/9
ЕПА 548 XXIV
Под го ри ца, 22. ју на 2011. го ди не 

Скупштина Црне  Горе 24. сазива
Предćедник,

Ранко Кривокапић, с.р.

640.  
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 ВО ДА МА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За -
ко на о во да 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- 803/2
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 ВО ДА МА

Члан 1
У За ко ну о во да ма („Слу жбе ни лист РЦГ“, бр.

27/07) у чла ну 114 став 3 дру га ре че ни ца ми је ња се и
гла си: „Уго во ром о кон це си ји, а у оправ да ним слу ча -
је ви ма и рје ше њем о вод ним усло ви ма, мо же се утвр -
ди ти ду жи или кра ћи рок ва же ња вод них усло ва.“

Члан 2
У чла ну 115 став 1 тач ка 7 ри је чи: „или јав ну

ка на ли за ци ју“ бри шу се.
У тач ки 9 по сли је ри је чи: „мо сто ви“ до да ју се

ри је чи: “на во да ма од зна ча ја за Цр ну Го ру“.
Тач ка 18 бри ше се.
У тач ки 31 ри је чи: „ра спо на до 15 m“ за мје њу ју

се ри је чи ма: „ на во да ма од ло кал ног зна ча ја“.
Тач ка 33 бри ше се.
У тач ки 37 по сли је ри је чи: „дру ги објек ти и ра -

до ви“ до да ју се ри је чи: „на вод ном до бру“.
До са да шње тач. 19 до 37 по ста ју тач. 18 до 35.
По сли је ста ва 1 до да је се но ви став ко ји гла си:
„ Ако се у по ступ ку из да ва ња вод них усло ва

утвр ди да објек ти и ра до ви из ста ва 1 овог чла на не
мо гу про у зро ко ва ти про мје не у вод ном ре жи му или
да на њих не мо же ути ца ти вод ни ре жим, ор ган над -
ле жан за из да ва ње вод них усло ва оба вје шта ва ин ве -
сти то ра да вод ни усло ви ни је су по треб ни, у ро ку од
15 да на од да на под но ше ња за хтје ва.“

Члан 3
У чла ну 117 став 1 ри је чи: „ до 22“ за мје њу ју се

ри је чи ма: „ до 21“.
У ста ву 2 ри је чи: „тач. 25 до 36“ за мје њу ју се

ри је чи ма: „ тач. 24 до 34“. 
По сли је ста ва 2 до да је се но ви став ко ји гла си:
„Из у зет но од ста ва 2 овог чла на, вод не усло ве

за објек те и ра до ве из чла на 115 став 1 тач. 24 до 34
овог за ко на, риб ња ке, ка ве зе за уз гој ри бе и уз га ја ли -
шта шкољ ки и дру гих мор ских пло до ва по вр ши не до
1 ha и си сте ме за од вод ња ва ње и на вод ња ва ње по вр -
ши не до 20 ha, на вод ном до бру од зна ча ја за Цр ну
Го ру за чи ју је из град њу или ре кон струк ци ју по треб -
на кон це си ја или сти ца ње имо вин ског пра ва у скла ду
са за ко ном ко јим је уре ђе на др жав на имо ви на, из да је
над ле жни ор ган упра ве.“

Став 3 ми је ња се и гла си:
„Вод не усло ве за објек те и ра до ве из чла на 115

став 1 тач ка 35 овог за ко на из да је над ле жни ор ган
упра ве за објек те на вод ном до бру од зна ча ја за Цр ну
Го ру за чи ју из град њу је по треб на кон це си ја или сти -
ца ње имо вин ског пра ва у скла ду са за ко ном ко јим је
уре ђе на др жав на имо ви на.

Став 4 ми је ња се и гла си:
„Уко ли ко је за из да ва ње вод них усло ва по треб -

но, над ле жни ор ган упра ве, од но сно над ле жни ор ган
ло кал не упра ве ду жан је да, при је њи хо вог из да ва ња,
при ба ви ми шље ње над ле жних ор га на и ин сти ту ци ја.“ 

Ст. 5, 6 и 7 по ста ју ст. 6, 7 и 8.
У ста ву 7 ри је чи: „ста ва 4“ за мје њу ју се ри је чи -

ма: „ста ва 5“.
До са да шњи ст. 3, 4 и 7 по ста ју ст. 4, 5 и 6. 

Члан 4
У чла ну 122 став 1 али не ја 3 ми је ња се и гла си: 
„ - ис пу шта ње от пад них во да у си стем јав не ка -

на ли за ци је“.
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