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Na osnovu člana 42 Zakona o kulturi ("Službeni list Crne Gore", br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12) i člana 46 stav 1 tačka 14 Statuta Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", broj 012/19), a u vezi člana 2 Odluke o prenosu osnivačkih prava Glavnog grada nad Javnom Ustanovom Kulturno-informativni centar "Zeta" na Opštinu u okviru Glavnog grada - Golubovci ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", broj 47/20), Skupština Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci, na XVII sjednici održanoj 30.03.2021. godine, donijela je
ODLUKA
o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom Ustanovom Kulturno-informativni centar "Zeta"
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 009/21 od 09.04.2021)
Član 1
Opština u okviru Glavnog grada Golubovci (u daljem tekstu: Opština) preuzima osnivačka prava nad Javnom Ustanovom Kulturno-informativni centar "Zeta" (u daljem tekstu: Ustanova).
Član 2
Opština ima prava i obaveze osnivača ustanove kulture, u skladu sa zakonom.
Član 3
Naziv Ustanove, utvrđen aktima koji važe na dan stupanja na snagu ove odluke, ostaje nepromijenjen.
Sjedište Ustanove se mijenja i glasi: Glavna gradska ulica Anovi br. 89.
Član 4
Ustanova nastavlja da obavlja djelatnost u oblasti kulture za koju je osnovana, kao i druge djelatnosti utvrđene Statutom Ustanove, u skladu sa aktima koji važe na dan stupanja na snagu ove odluke.
Član 5
Sredstva za finansiranje djelatnosti Ustanove obezbeđuju se u budžetu Opštine i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
Sredstva za finansiranje djelatnosti Ustanove za 2021. godinu obezbijeđena su Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu.
Član 6
Do imenovanja Savjeta Ustanove u skladu sa zakonom i ovom odlukom, nastavlja sa radom Savjet Ustanove imenovan prije stupanja na snagu ove odluke.
Član 7
Do imenovanja direktora Ustanove u skladu sa zakonom i ovom odlukom, dužnost direktora obavljaće dosadašnji direktor Ustanove.
Član 8
Ustanova će uskladiti Statut i druga opšta akta sa ovom odlukom i zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Statut Ustanove dostaviće se na saglasnost Skupštini Opštine u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Član 9
Direktor Ustanove podnijeće Centralnom registru privrednih subjekata prijavu za upis promjene osnivača Ustanove, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Član 10
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".
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