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На основу члана 15 став 1 Одлуке о успостављању структуре за преговоре о 

приступању Црне Горе Европској унији („Службени лист ЦГ", бр. 9/12 и 15/14), Влада 

Црне Горе, на сједници од 18. маја 2016. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ O  ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

ПРИПРЕМУ ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ ЦРНЕ ГОРЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

ЗА ОБЛАСТ ПРАВНЕ ТЕКОВИНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА 

ПРЕГОВАРАЧКО ПОГЛАВЉЕ 29 - ЦАРИНСКА УНИЈА 

Члан 1 

У Одлуци о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне 

Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на 

преговарачко поглавље 29 - Царинска унија („Службени лист ЦГ", број 25/13) у називу 

одлуке и члану 1 послије ријечи „припрему" додају се ријечи: “и вођење". 

Члан 2 

У члану 2 тачка 1 ријечи: „самостални савјетник" замјењују се ријечима: „начелник 

Дирекције за царински систем". 

У тачки 2 подтачка 1 ријечи: „начелница Одсјека" замјењују се ријечима: 

„начелница у Одјељењу". 

Подтач. 2 и 6 мијењају се и гласе: 

“2) Милица Дашић, самостална савјетница у Министарству здравља; 

6) Сандра Конатар, шефица Одјељења за планирање готовог новца и послове са 

племенитим металима у Централној банци Црне Горе;". 

У подтачки 8 ријечи: „самостална савјетница" замјењују се ријечима: „царинска 

инспекторка - самостална савјетница у Управи царина". 

У подтачки 10 ријечи: “в. д. помоћника директора Управе царина" замјењују се 

ријечима: „царински инспектор - самостални савјетник у Управи царина". 

Подтачка 12 мијења се и гласи: 

„12) Ирена Поповић, самостална савјетница у Управи царина;". 

У подтачки 13 ријечи: „царински инспектор" замјењују се ријечима: „царински 

инспектор - самостални савјетник". 

У подтачки 15 ријечи: „Одсјека за вриједност, поријекло робе и лабораторију" 

замјењују се ријечима: “у Одсјеку за царинску вриједност и поријекло робе". 

У подтачки 25 ријечи: „Одсјека за интелектуалну својину и управни поступак" 

замјењују се ријечима: „у Одсјеку за царинску вриједност и поријекло робе". 

У подтачки 27 ријеч „ТАРИК" замјењује се ријечју „ТАРИЦГ". 

У подтачки 30 ријечи: „начелница Одсјека за царинске послове, праћење и 

имплементацију царинских и других прописа" замјењују се ријечима: „самостална 

савјетница". 

Послије подтачке 30 додаје се 13 нових подтачки које гласе: 

“31) Драшко Кнежевић, самостални савјетник у Управи царина;  

32) Раде Лазовић, начелник Одсјека за обавјештајни рад у Управи царина; 

33) Милан Мартиновић, помоћник директора Управе царина; 

34) Лидија Мијановић, самостална савјетница у Управи царина; 

35) Игор Обрадовић, самостални савјетник у Управи царина; 

36) Милена Радоњић, самостална савјетница у Управи царина; 

37) Милена Радовић, царинска инспекторка - самостална савјетница у Управи 

царина; 



38) Жељко Радовић, самостални савјетник у Управи царина; 

39) Стефан Радуновић, самостални савјетник у Министарству културе; 

40) Мирослав Раонић, начелник Одсјека за људске ресурсе у Управи царина; 

41) Милош Вујовић, аташе у Министарству вањских послова и европских 

интеграција; 

42) Ана Вулић, самостална савјетница у Управи царина; 

43) Борис Зековић, царински инспектор - самостални савјетник у Управи царина." 

Члан 3 

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

Црне Горе". 

 

Број: 08-1374 

Подгорица, 18. маја 2016. године 

 

Влада Црне Горе 

Предсједник, 

Мило Ђукановић, с.р. 
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