
Na osnovu člana 10. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne  Gore (“Sl. list Crne Gore“ br. 54/11, 
26/12, 27/13, 62/13 i 12/14) i člana 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju radnih 
tijela Skupštine Opštine Kotor („SL. list  Opštine Kotor“ br. 6/05 i „SL. list CG“ – opštinski propisi br. 
30/15), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj  14. 09. 2015. godine, donijela je  

Rješenje  

o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva  naselja,  ulica i trgova 

 na teritoriji Opštine Kotor 

I  U Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor imenuju se:  

1. Željko Avramović, predsjednik   
2. Mileva Pejaković Vujošević, čan  
3. Bruna Lončarević, član  
4. Milivoje Šovran, član                
5. Ljubenko Borović, član 
6. Mato Pasinović, član                
7. Ranko Proroković, član               
8. Milenko Pasinović, član 
9. Zoran Brguljan, član 
10. Ljiljana Jovović, član 
11. Ljubo Radović, član. 

II  Zadatak Savjeta je da u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore pokrene postupak za 
davanje naziva naselja, ulica i trgova u Opštini Kotor na osnovu podataka koji su dati od organa lokalne 
uprave nadležnog za poslove planiranja i uređenja prostora. 

U slučaju da se naziv naselja, ulice ili trga određuje po značajnom događaju ili istaknutoj liččnosti, Savjet 
će postupati po Zakonu o spomen obilježijima i Programu podizanja spomen obilježja kojeg priprema 
organ lokalne uprave nadležan za poslove kulture.  

Takođe, Savjet u svom radu pribavlja mišljenje mjesne zajednice na čijem području se nalazi naselje, 
ulica, odnosno trg kojima se određuje naziv, a po potrebi i stručnih naučnih i kulturnih institucija.  

III  Naknada za rad Savjeta utvrđuje se u iznosu od 50 % odborničkog dodatka predviđenog za vršenje 
odborničke funkcije za mjesec u kojem je održana sjednica Savjeta. 

IV  Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Komisiji  za utvrđivanje 
predloga naziva trgova i ulica na teritoriji Opštine Kotor br: 11-15539 od 05. 11. 2013. godine. 

V Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu CG“ – opštinski propisi,  a 
primjenjivaće se od dana donošenja.  

Broj: 11-13386 

Kotor,  14. 09. 2015. godine 

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR 

PREDSJEDNIK, 

Nikola Bukilica 


