
 Na osnovu člana 11 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 
38/12) i člana 57 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05, 
13/06, 88/09, 3/10 i 38/12), predsjednik Opštine Danilovgrad, donosi 
 

O D L U K U 
O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVJETA ZA KULTURU 

 
 

Član 1 
 
 U opštinski Savjet za kulturu u daljem tekstu: (Opštinski savjet), imenuju se: 
 
  1. Žarko Mališić, predsjednik Savjeta 
  2. Milorad Stojović, član 
  3. Slobodan  Marunović, član 
  4. Slobodan Kovačević, član 
  5. Zoja Đurović, član 
  6. Vujadin Šaranović, član 
  7. Vidoje Pavićević, član 
  8. Milica Pajović, član 
  9. Boško Iković, član 
10. Joveta Ljumović, član 
11. Nikola Rakočević, član 
12. Marko Savićević, član 
  
 
Mandat predsjednika i članova opštinskog Savjeta traje četiri godine. 
 
 

Član 2 
 
 Opštinski savjet: 
 

- prati i analizira stanje kulture u Opštini, 
- daje sugestije za kreiranje i utvrđivanje kulturne politike, 
- daje prijedloge za razvoj i unapređivanje pojedinih oblasti i djelatnosti kulture, 
- daje mišljenja, primjedbe i sugestije na strateška dokumenta i programe razvoja 

kulture, 
- predlaže mjere za unapređivanje, međuresorne saradnje. 

 
 

Član 3 
 

Opštinski savjet radi na sjednicama. Za razmatranje pojedinih pitanja opštinski 
Savjet može obrazovati ekspertske timove. 

Član espertskog tima ne mora biti iz reda opštinskog Savjeta. Prilikom 
razmatranja određenih pitanja ili radnih materijala opštinski Savjet može tražiti dodatne 
informacije i objašnjenja od nadležnih organa i državnih institucija. 

 
 
 



                                              Član 4 
 
Opštinski Savjet svoje stavove, mišljenja, prijedloge i sugestije dostavlja 

predsjedniku Opštine u pisanoj formi. 
Predsjednik ili član opštinskog Savjeta može zastupati radne materijale 

opštinskog Savjeta prilikom njihovog razmatranja, na sjednici kolegijuma kod 
predsjednika ili na drugim radnim tijelima. 

 
 

     Član 5 
 
Administrativno – tehničke poslove za potrebe opštinskog Savjeta obavlja 

Sekretarijat za opštu upravu i društvne djelatnosti. 
 
 

                                     Član 6 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom 

listu Crne Gore – opštinski propisi“. 
 
 
 
        PREDSJEDNIK OPŠTINE 
                             Branislav Đuranović, s.r. 
 

 

 

Broj: 03-031-1423/1 

Danilovgrad, 17.11.2014. godine 

 


