PREDLOG
Na osnovu člana 38 i člana 185 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”
br. 02/18, 34/19 i 38/20) i Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Budva (“Službeni list
Crne Gore” br. 34/22), Odbor povjerenika opštine Budva, na sjednici održanoj
2022.godine, donio je
ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA POVJERENIKA OPŠTINE BUDVA
Član 1.
Za predsjednika Odbora povjerenika opštine Budva izabrana je Sonja Vukićević dipl.
mašinski inženjer iz Budve.
Član 2.
Predsjednik Odbora povjerenika opštine Budva vrši funkciju predsjednika Skupštine
opštine Budva do konstituisanja Skupštine opštine Budva.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore
– Opštinski propisi“.

Broj:
Datum:
ODBOR POVJERENIKA
PREDSJEDNICA
Sonja Vukićević
O b r a z l o ž e nj e
Članom 185 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore” br. 02/18,
34/19 i 38/20) propisano je da kad skupština opštine duže od šest mjeseci ne održava
sjednice, ne izvršava odluke nadležnih sudova ili ne izvršava zakonom utvrđene obaveze
čime se onemogućava ostvarivanje prava građana ili nanosi znatna materijalna šteta, Vlada
će upozoriti skupštinu, da u određenom roku, obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija,
odnosno izvrši zakonom utvrđene obaveze, kao i da će ukoliko ista u datom roku ne
uspostavi obavljanje svojih funkcija, odnosno ne izvrši zakonom utvrđene obaveze, Vlada
će, na predlog Ministarstva, raspustiti skupštinu.
Obzirom da su se stekli uslovi iz člana 185 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, Vlada je
Odlukom o raspuštanju Skupštine opštine Budva raspustila Skupštinu opštine Budva i
imenovala odbor koji vrši funkciju skupštine do konstituisanja nove Skupštine opštine
Budva.
Shodno navedenom neophodno je donijeti Odluku o predsjedniku Odbora
povjerenika , koji će preuzeti nadležnosti predsjednika Skupštine.
Cijeneći razloge za donošenje ove odluke predloženo je da odluka stupa na snagu
danom donošenja a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“.
Na osnovu izloženog predlažemo donošenje Odluke u datom tekstu.

