


Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 14 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br. 2/18, 

34/19 i 38/20), člana 31 st. 1 i 2 Statuta Glavnog grada (“Službeni list CG – Opštinski propisi”, broj 8/19) i 

člana 1 stav 2 Odluke o osnivanju Javne ustanove Kulturno-informativni centar Zeta (“Službeni list RCG – 

Opštinski propisi”, broj 24/04 i “Službeni list CG – Opštinski propisi”, broj 28/11), Skupština Glavnog grada 

- Podgorice, na sjednici održanoj ______ 2020. godine, donijela je - 

 

ODLUKA 

o prenosu osnivačkih prava Glavnog grada nad Javnom ustanovom Kulturno-informativni centar 

Zeta na Opštinu u okviru Glavnog grada - Golubovci 

Član 1 

  Ovom odlukom Glavni grad prenosi prava, obaveze i odgovornosti koje kao osnivač ima nad 

Javnom ustanovom Kulturno-informativni centar Zeta (u daljem tekstu: Ustanova) na Opštinu u okviru 

Glavnog grada – Golubovci (u daljem tekstu: Opština). 

Član 2 

  Opština preuzima prava i obaveze koje osnivač Ustanove ima u skladu sa zakonom.  

Član 3 

  Opština će se na osnovu ove odluke upisati kao osnivač Ustanove u Centralni registar privrednih 

subjekata.  

Član 4 

Sredstva za finansiranje djelatnosti Ustanove za 2021. godinu obezbijeđena su Odlukom o 

budžetu Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu.  

Član 5 

  Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore - 

Opštinski propisi”. 

Broj: 
Podgorica, __________decembar  2020. godine 

 

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICE 

PREDSJEDNIK, 

dr Đorđe Suhih 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u Zakonu o lokalnoj samoupravi (čl.38 st.1 

tač. 14) koji propisuje da skupština jedinice lokalne samouprave osniva javne službe dok Odluka o 

osnivanju Javne ustanove Kulturno-informativni centar Zeta (čl.1 st.2) predviđa da Skupština Glavnog 

grada ima prava i dužnosti osnivača Kulturno-informativnog centra Zeta. Statutom Glavnog grada definiše 

se da imovinu Glavnog grada čine nepokretne i pokretne stvari, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i 

druga imovinska prava, u skladu sa zakonom, a da imovinom Glavnog grada raspolaže Skupština 

Glavnog grada, osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom 

pogodbom, utvrđenim zakonom kojim se uređuje državna imovina (čl.31 st.1 i 2 Statuta Glavnog grada).  

Razlozi za donošenje ove odluke sadržani su u potrebi unapređenja rada ove javne ustanove 

kroz organizaciju kulturnih, umjetničkih, zabavnih i drugih aktivnosti. 

Obrazloženje pojedinih odredbi: 

Član 1 definiše da se ovom odlukom prenose prava i obaveze Glavnog grada kao osnivača 

Javne ustanove Kulturno-informativni centar Zeta na Opštinu u okviru Glavnog grada - Golubovci.  

Član 2 predviđa da Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci preuzima prava i obaveze koje 

je do sada imao Glavni grad kao osnivač Ustanove.  

Član 3 daje ovlašćenje Opštini u okviru Glavnog grada – Golubovci da se upiše kao osnivač 

Javne ustanove Kulturno-informativni centar Zeta u Centralni registar privrednih subjekata. 

Član 4 sadrži konstataciju da su sredstva za finansiranje djelatnosti Ustanove obezbijeđena u 

Budžetu Glavnog grada za 2021. godine. 

Član 5 predviđa da Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu 

Crne Gore – Opštinski propisi”. 

Imajući u vidu navedeno, predlažemo da Skupština Glavnog grada donese Odluku o o prenosu 

osnivačkih prava Glavnog grada nad Javnom ustanovom Kulturno-informativni centar Zeta na Opštinu u 

okviru Glavnog grada – Golubovci.  
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