
805. 

На основу члана 17 Уредбе о Влади Црне Горе ("Службени лист ЦГ", број 80/08 ), а 

у вези са чланом 2 Закона о потврђивању Оквирног споразума између Црне Горе коју 

представља Влада Црне Горе и Европске комисије о правилима за спровођење 

финансијске помоћи Уније Црној Гори у оквиру инструмента претприступне подршке 

(ИПА II) ("Службени лист ЦГ - Међународни уговори", број 5/15), Влада Црне Горе, на 

сједници од 18. маја 2016. године, донијела је 

 

УРЕДБУ 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О  

ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНДИРЕКТНОГ УПРАВЉАЊА СПРОВОЂЕЊА 

ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ У ОКВИРУ ИНСТРУМЕНТА ПРЕТПРИСТУПНЕ 

ПОДРШКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (ИПА II) 

Члан 1 

У Уредби о организацији индиректног управљања спровођења финансијске помоћи 

у оквиру инструмента претприступне подршке Европске уније (ИПА II) ("Службени 

лист ЦГ", број 50/15), у члану 10 став 2 тачка 2 мијења се и гласи: 

,,2) обезбјеђује да су одговарајући износи ЕУ и националног ко-финансирања 

планирани и укључени у буџетски план имплементационе агенције;". 

У тачки 15 послије ријечи:„врши надзор над спровођењем уговора," додају се 

ријечи: "у сарадњи са јединицама за имплементацију пројеката,". 

Послије става 3 додаје се нови став који гласи: 

"Руководилац имплементационе агенције одговоран је за потписивање уговора и 

друге пропратне документације у циљу спровођењa поступка јавног надметања и 

финализације процедура додјеле уговора." 

Досадашњи став 4 постаје став 5. 

Члан 2 

У члану 12 став 4 ријеч "само" брише се, а послије ријечи: "тијело за прекограничну 

сарадњу" додају се ријечи:" и контролно тијело, којима". 

Члан 3 

У члану 13 став 2 тачка 4 ријечи:"(ЕУ и национална средства)" бришу се. 

Члан 4  

У члану 14 став 2 послије тачке 2 додаје се нова тачка која гласи: 

"2а) организује објављивање позива за достављање понуда у локалним медијима и 

на интернет страници Министарства вањских послова и европских интеграција."; 

Члан 5 

У члану 15 став 2 тач. 2 и 3 мијењају се и гласе: 

"2) обезбјеђује да одговарајући износи средстава буду планирани и укључени у 

буџетски план имплементационе агенције и доставља план руководиоцу оперативне 

структуре у циљу провјере тачности; 

3) организује процедуре за додјелу грантова (објављивање упутстава за 

потенцијалне апликанте и позива за достављање предлога пројеката, организовање 

оцјењивања предлога пројеката и спровођење процедуре додјеле уговора корисницима 

грантова) и организује објављивање позива за достављање понуда на интернет 

страници имплементационе агенције;". 

У тачки 17 послије ријечи:"врши надзор над спровођењем операција," додају се 

ријечи:"у сарадњи са тијелом за прекограничну сарадњу,". 

Послије става 3 додаје се нови став који гласи: 



"Руководилац имплементационе агенције је одговоран за потписивање уговора и 

друге пропратне документације у циљу спровођењa поступка јавног надметања и 

финализације процедура додјеле уговора.". 

Досадашњи став 4 постаје став 5. 

Члан 6  

Послије члана 15 додаје се нови члан који гласи: 

 

"Контролно тијело 

 Члан 15а 

Контролно тијело, које се налази у имплементационој агенцији, је одговорно за 

контролу трошкова насталих од стране корисника регистрованих у Црној Гори. 

Контролно тијело спроводи административне и провјере на лицу мјеста, ради 

утврђивања да ли су пријављени трошкови настали у складу са правилима, да су 

набавке извршене и услуге пружене у складу са одобреним операцијама, као и да су 

захтјеви за плаћања поднијети од стране корисника грантова исправни. 

Контролно тијело одговара уговорном тијелу које се налази у другој држави 

корисници програма за прекограничну сарадњу. 

Контролним тијелом руководи руководилац имплементационе агенције.". 

Члан 7  

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Црне Горе". 

 

Број: 08-1308 

Подгорица, 18. маја 2016. године 

 

Влада Црне Горе 

Предсједник, 

Мило Ђукановић, с.р. 
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