
На основу члана 45 став 1 тачка 23 Закона о локалној самоуправи („Сл.лист РЦГ“, 
бр.42/03,28/04,75/05,13/06 и „Сл.лист ЦГ“, бр. 88/09, 03/10, 38/12  и 10/14), 
члана 18 став 2 Закона о култури („Службени лист ЦГ“, бр.49/08), члана 12 
Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Беране („Сл.лист ЦГ- 
Општински прописи”, бр. 9/09) , члана 33 став 1 тачка 45 Статута општуне Беране 
(''Службени  лист РЦГ – Општински прописи“,  бр. 21/04 и  „Службени  лист РЦГ – 
Општински прописи“, бр.  34/06 и  бр. 6/11) , Скупштина општине Беране, на 
сједници одржаној  30. 09. и 01. 10. 2014. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута јавне 

установе  Центар за културу Беране 
 

Члан 1 
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута јавне установе  
Центар за културу Беране бр.267  од  16.09.2014.године. 

Члан 2 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу ЦГ- Општински прописи“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број: 02-030-470                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,  
Беране, 01. 10. 2014. g.                                                     Горан Киковић, с.р. 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
   
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 18 став 2 Закона о 
култури („Сл.лист ЦГ, бр. 49/08), члану 12 Одлуке о организовању Јавне установе 
Центар за културу Беране („Сл.лист ЦГ,“ бр. 9/09) и члану 33 тачка 43 Статута 
општине Беране („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр.21/04 и 36/04).  
Чланом 18 став 2 Закона о култури („Сл.лист ЦГ, бр. 49/08), чланом 12 Одлуке о 
организовању Јавне установе Центар за културу Беране („Сл.лист ЦГ,“ бр. 9/09) 
прописано је да сагласност на статут јавне установе даје оснивач.  
Такође одредбом члана 33 став 1 тачка 45 Статута Општине Беране у послове 
скупштине спада и давање сагласности на статут јавних служби , на статусне 
промјене,  повећање и смањење главнице, на план развоја и програм рада и и 
друга програмска акта јавних служби. 
 
Разлози  
ЈУ Центар за културу Беране, организовао је посебну организациону јединицу 
спомен кућа “Војводе Гавра Вуковића”. 
У спомен кући би се основала збирка копија ( и оригинала, гдје је то могуће) 
докумената, рукописа, књига и друге грађе ( војводине и о војводи), 
организовали би се “округли столови”, одржавале књижевне вечери, изложбе 
слика и др. 
 
Спомен кућа би била и репрезентативни објекат за садржаје какав је “љетња 
дипломатска школа”, протоколарни пријем високих гостију и за друге садржаје. 
 

 

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 
 


