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 Na osnovu članova 38 i 44 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br 02/18, 34/19 i 

38/20), člana 44 Statuta opštine Budva („Službeni list CG – Opštinski propisi “, br. 02/19), Odluke o 

poništavanju akata i preduzimanju odgovarajućih radnji organa lokalne samouprave i lokalne uprave 

 (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br.39/20) Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj 11. 

novembra 2020. godine, donijela je  

 

ODLUKU 

o utvrđivanju statusa pravnih posljedica poništenih akata 

čiji su predlagači predsjednik Skupštine i skupštinski Odbori 

 

      Član 1. 

Smatraju se ništavnim pravne posljedice koje su proizveli poništeni akti, i to: 

  

(a)  

1. Odluka o razrješenju predsjednika Opštine Budva 10-040/20-78/2 (10-040/20-374/1); 

2. Odluka o razrješenju predsjednika SO Budva 10-040/20-78/1 (10-040/20-373/1), oba akta objevljena u 

“Službenom listu CG-Opštinski propisi”, br. 21/20 ( zanavedena dva akta Ispravka br. 10-040/20-378/1 od 

19. 06. 2020. godine, “Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 22/20 od 23.06.2020. godine u dijelu 

brojeva pod kojim su akti protokolisani);  

 

(b)                                          

1. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja;  

2. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja;  

3. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za Statut i propise; 

4. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za Statut i propise; 

5. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj; 

6. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj;  

7. Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj, svi akti objevljeni u “Službenom 

listu CG-Opštinski propisi”, br. 24/20;  

 

(c)  

1. Odluka o izboru predsjednika SO Budva;  

2. Odluka o izboru predsjednika Opštine Budva, oba akta objevljena u “Službenom listu CG-Opštinski 

propisi”, br. 24/20;  

 

(d)  

1. Odluka o razrješenju sekretarke Skupštine opštine Budva; 

2. Odluka o određivanju vršioca dužnosti sekretarke Skupštine opštine Budva, oba akta objavljena u 

“Službenom listu CG-Opštinski propisi”, br. 26/20;  

 

(e)  

1. Rješenje o razrješenju članova Odbora za komunalno-stambenu djelatnost; 

2. Rješenje o razrješenju članova Odbora za planiranje i uređenje prostora;  

3. Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost;  

4. Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja i člana Odbora za međuopštinsku i 

međunarodnu saradnju, svi akti objavljeni u “Službenom listu CG-Opštinski propisi”, br. 30/20  

 

      Član 2. 
 Smatra se utvrđenim broj odbornika u skladu sa brojem iz Odluke o utvrđivanju broja odbornika u 

Skupštini opštine Budva (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 30/20). 
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Član 3. 
 Poništavanje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije 

(“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 07/17, 29/18, 02/19), objavljeno u „Službenom listu CG-

Opštinski propisi”, br. 31/20 nije relevantno u smislu pravnih posljedica. 

   

      Član 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom listu Crne Gore – 

Opštinski propisi“.  

 

 

Broj: 10-040/20-889/1 

Budva, 11. novembar 2020. godine 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 

PREDSJEDNIK, 

Krsto Radović, s.r. 

 

 


