
 Na osnovu člana 38 i člana 44 Zakona o lokalnoj smoupravi (“Službeni list CG”, br 02/18, 

34/19 i 38/20), člana 44 Statuta Opštine Budva (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br 02/19), a u 

vezi sa članom 2 i članom 3 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 

 

 

RJEŠENJE 

 o utvrđivanju pravnog statusa  

                                   članova Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva 

 

1.Utvrđuje se da: 

- Rješenje o imenovanju članova Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva broj: 10-91/1 od 

07. februara 2017. godine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 07/17); 

- Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva iz reda zaposlenih 

broj: 10-298/1 od 27. marta 2017. godine(“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 13/17); 

- Rješenje o razrešenju člana Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva br. 10-757/1 od 10. 

okrobar 2017. godine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 47/17); 

- Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva br. 10-758/1 od 10. 

okrobar 2017. godine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 47/17); 

- Rješenje o razrešenju člana Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva br 10-893/1 od 06. 

novembra 2017. godine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 47/17); 

- Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva br. 10-894/1 od 06. 

novembar 2017. godine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 47/17) 

 

  ostaju na pravnoj snazi.  

 

2. Savjet Javne ustanove “Grad teatar” Budva  u smislu tačke 1. ovog Rešenja sačinjavaju: 

1. prof. dr Siniša Jelušić, predsjednik; 

2. Andreja Matović, član; 

3. Đorđe Gregović, član; 

4. Svetlana Ivanović, član.  

 

3. Mandat članovima Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva  traje  4 godine. Mandat počinje od 

dana njegovog imenovanja rešenjem Skupštine Opštine Budva br. 10-91/1 od 7. februara 2017. 

godine, a ističe 07. februara 2021. godine. 

 

4. Na osnovu ovog Rješenja i odluka Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva, će se izvršiti upis u 

Centralni registar kod Privrednog suda.   

 

5. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, biće objavljeno u “Službenom listu Crne Gore-Opštinski 

propisi”.  

 

Broj: 10-040/20-908/1 

Budva, 11. novembar 2020. godine 

 

 

 SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 

PREDSJEDNIK, 

Krsto Radović, s.r. 

 

 

 


