
Na osnovu člana 66 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/2018, 34/2019 
i 38/2020). i člana 110 Statuta opštine Budva („Službeni list Crne Gore – Opštinski 
propisi“, br. 02/19), Skupština opštine Budva na sjednici održanoj 11.06.2020. godine 
donijela je 

Odluku o ovlašćenju potpredsjednika Opštine za 
vršenje funkcije predsjednika Opštine 

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br. 
21/2020 od 19.6.2020. godine i 22/2020 - ispravka, a stupila je na 

snagu 11.6.2020. 

Član 1 

Ovlašćuje se potpredsjednik opštine Budva, Vladimir Bulatović, imenovan od strane 
Skupštine opštine Budva rešenjem 10-367/1 od 03.08.2018. godine, za vršenje funkcije 
predsjednika Opštine do izbora novog predsjednika Opštine. 

Član 2 

Imenovanje se vrši na period do 30 dana. 

Član 3 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne 
Gore - Opštinski propisi“. 

Broj: 10-040/20-375/1. 
Budva, 11.06.2020. godine 

Skupština opštine Budva 
Predsjedavajuća, 

Anđela Ivanović, s.r. 
 

+ Vidi: 
Ispravku - 22/2020-23. 

OBRAZLOŽENjE 
Obzirom na inicijativu za smjenu predsjednika opštine kojom je isti razriješen 

dužnosti, a na osnovu člana 110 Statuta Opštine Budva imenuje se potpredsjednik 
Vladimir Bulatović za vršenje funkcije predsjednika Opštine do izbora novog 
predsjednika Opštine Budva. 

U skladu sa članom 66 Zakona o lokalnoj samoupravi, imenovanje se vrši na period 
do maksimalno 30 dana u kome periodu se treba izvršiti izbor novog predsjednika 
opštine. 
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IZMENE 

  
Dana 19.06.2020. godine prilikom objavljivanja Odluke o razrješenju predsjednika 

Opštine Budva, Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva i Odluke o 
ovlašćenju potpresjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika opštine u 
("Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi" broj 21/20) došlo je do greške, te vas 
molimo da izvršite ispravku i to na sljedeći način, 

Ispravka 

Ispravka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br. 
22/2020 od 23.6.2020. godine. 

- u Odluci o razrješenju predsjednika Opštine Budva od 11.06.2020. godine umjesto 
broja 10-040/20-78/2 treba da stoji 10-040/20-374/1 

- u Odluci o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva od 11.06.2020. godine 
umjesto broja 10-040/20-78/1 treba da stoji 10-040/20-373/1 

- u Odluci o ovlašćenju potpresjednika opštine za vršenje funkcije 
predsjednika Opštine od 11.06.2020. godine umjesto broja 10-040/20-78/3 
treba da stoji 10-040/20-375/1. 

Broj: 10-040/20-378/1 
Budva, 19.06.2020. godine 

VD Predsjednik Skupštine opštine Budva 
Snežana Kuč, s.r. 

 

 
 


