Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 17 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list
CG”, br. 2/18), člana 55 stav 1 tačka 12 Statuta opštine Danilovgrad (“Sl.list RCG opštinski propisi”, br. 30/04, “Sl. list CG - opštinski propisi”, br. 19/08 i 12/11) člana 6
Odluke o dugoročnom zaduženju Opštine Danilovgrad (“Sl.list CG – opštinski propisi”
br. 42/15), Predsjednik opštine Danilovgrad donosi

ODLUKU
o utvrđivanju visine otpremnine zaposlenih u organima i službama lokalne
uprave Opštine Danilovgrad

Član 1
Ovom odlukom utvrđuje se visina otpremnine lokalnom službeniku, odnosno
namješteniku koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme u organu ili službi
lokalne uprave Opštine Danilovgrad (u daljem tekstu: zaposlenom), kome radni odnos
prestaje na osnovu pisanog sporazuma.
Član 2
Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste
izraze u ženskom rodu.
Član 3
Predsjednik opštine Danilovgrad će u skladu sa ovom odlukom uputiti javni poziv
zaposlenima u organima i službama lokalne uprave Opštine Danilovgrad za
sporazumni prestanak radnog odnosa, uz isplatu otpremnine.
Javni poziv iz stava 1 ovog člana biće objavljen na internet stranici i oglasnoj tabli
opštine Danilovgrad.
Član 4
Za vrijeme trajanja javnog poziva zaposleni podnosi starješini organa ili službe pisani
zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa.
Starješine organa i službi će odlučiti pojedinačno po svakom zahtjevu za sporazumni
prestanak radnog odnosa u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 5
Zaposlenom iz člana 1 ove odluke koji ima najmanje 10 godina radnog staža u
organima i službama lokalne uprave opštine Danilovgrad i koji u roku od godinu dana

od dana isplate otpremnine ne ispunjava uslove za odlazak u penziju po sili zakona
isplatiće se otpremnina u visini od 15000,00 eura (slovima: petnaesthiljadaeura).
Član 6
Zaposleni kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma shodno članu 4
ove odluke, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa ovom odlukom, ne može
zasnovati radni odnos u organima i službama iz člana 1 ove odluke u periodu od pet
godina od dana isplate otpremnine, kao i u organima iz člana 166b Zakona o državnim
službenicima i namještenicima.
Član 7
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne
Gore-Opštinski propisi“.
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