
Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“, br. 42/03, 28/04, 

75/05, 13/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 03/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 03/16), člana 29 Zakona o 

državnoj imovini („Službeni list CG“, br.21/09 i 40/11), a u vezi sa članom 194, 199, 201, 206 i 215 

Zakona o svojinsko pavnim odnosima Crne Gore (“Službeni list CG“, br. 19/09) i člana 40 Statuta Opštine 

Budva („Službeni list CG–Opštinski propisi“, br. 19/10), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj 

dana 06. novembra 2017. godine, donijela je 

 

R J E Š E NJ E 

o davanju saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti prolaza  

 

 

      Član 1. 

Daje se saglasnost Ivanović Vladanu iz Budve za ustanovljavanje privremenog prava službenosti prolaza 

preko katastarskih  parcela  3087/1 KO Budva  i 3087/3 KO Budva, koje su  u vlasništvu Opštine Budva a 

sve prema Idejnom urbanističkom rješenju UP 1 blok broj 5 koji je urađen od strane DOO “Kalos” Budva 

br.IDU 30/03/2017 i koje je revidovano od strane “Tria”doo Budva pod brojem 85-urš/17 od 

22.09.2017.godine . 

Prednje se daje kako bi se omogućio prilaz urbanističkoj parceli 1 blok broj 5 u skladu sa DUP-om 

“Dubovica I –izmjene i dopune “.  

 

Član 2. 
Privremena službenost prolaza iz člana 1 ovog  Rješenja ustanovljava se do izgradnje  pristupnog puta do 

urbanističke  parcele broj 1 u blok br. 5 u skladu sa DUP-om “Dubovica I –izmjene i dopune “.  

 

Član 3. 
Službenost prolaza iz člana 1 ovog rješenja, ustanovljava se bez naknade.     

 

Član 4. 
Obavezuje se investitor  da hortikuturno uredi zelenu površinu preko koje se utvrđuje službenost prolaza , 

a koja je u DUP-u označena kao UP Z-1 u bloku 5  ( urb.parcela sa namjenom zelenila ),  kao i da 

prilikom izgradnje pristupnih kolskih i pješačke saobraćajnice  do novoplaniranih objekata maksimalno 

obezbjedi prohodnost uređenog potoka koji se nalazi neposredno uz UP 1 blok broj 5.  

 

Član 5. 
Ovlašćuje se Predsjednik opštine Budva da u ime Opštine Budva  pred izabranim notarom, po  uslovima iz 

ovog  rješenja , potpiše  Ugovor o ustanovljanju privremenog prava službenosti prolaza preko opštinskih  

parcela  3087/1 KO Budva  i 3087/3 KO Budva. 

 

Član 6. 
Rješenje o davanju saglasnosti stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u “Službenom listu 

Crne Gore-Opštinski propisi“. 

 

 

Broj: 10-884/1 

Budva, 06. novembar 2017. godine 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 

PREDSJEDNIK  

            Đorđije Vujović 


