
Na osnovu člana 44 stav 2 Zakona o kulturi ( “Službeni list CG”, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 

38/12), člana  44 stav 1 tačka 22  Statuta opštine Budva („Službni list CG - Opštinski propisi“, br. 

02/19)  i člana 14 Odluke o osnivanju Javne ustanove Muzeji i galerije Budve („Službeni list CG-

Opštinski propisi“, br. 25/13) Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj 11. marta 2021. godine,  

donijela je 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju predsjednika i članova Savjeta 

JU“ Muzeji i galerije“ Budve  

 

 

1. Imenuju  se predsjednik i članovi Savjeta JU „Muzeji i galerije“ Budve: 

 

1.Dragan Lautašević, predsjednik 

2.Novak Ljubanović, član 

3.Mirjana Marković, član 

4.Aleksandar Davidović, član 

  

2. Mandat predsjednika i članova Savjeta traje  4 godine. 

 

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom listu Crne Gore – 

Opštinski propisi“. 

 

 

Broj: 10-040/21-143/1 

Budva, 11. mart 2021. godine 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 

PREDSJEDNIK, 

Krsto Radović, s.r. 

 

 

 
 
OBRAZLOŽENJE 

 

 Pravni osnov za donošenje ovog rješenja sadržan je u članu 44 stav 2 Zakona o kulturi, članu  

44 stav 1 tačka 22  Statuta Opštine Budva („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 2/19) i članu 14 Odluke 

o osnivanju Javne ustanove Muzeji i galerije Budve („Sl. list CG - Opštinski propisi“ br. 25/13). 

 Članom 44 stav 2 Zakona o kulturi propisano je da predsjednika i članove Savjeta javne 

ustanove  čiji je osnivač opština, imenuje i razrješava nadležni organ opštine. 

 Članom 44 stav 1 tačka 22 Statuta Opštine Budva propisano je da Skupština imenuje i 

razrješava  članove organa upravljanja javnih službi. 

 Članom 14 Odluke o osnivanju Javne ustanove Muzeji i galerije Budve propisano je da Savjet 

ima predsjednika i četiri člana, od kojih je jedan iz reda zaposlenih u JU Muzeji i galerije Budve i  da 

ih imenuje i razrješava Osnivač. Mandat predsjednika i članova Savjeta traje četiri godine. 

 Imajući u vidu naprijed navedeno kao i činjenicu da je prethodnom Savjetu JU Muzeji  i 

galerije Budve prestao mandat istekom vremena na koje je imenovan,  predlaže se  Skupštini Opštine 

Budva donošenje rješenja o  imenovanju  predsjednika i članova Savjeta JU Muzeji i galerije  Budve. 

 

 

        OBRAĐIVAČ 

                         SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 


