
 Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br. 02/18), 
člana 34 stav 1 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09) i člana 40 stav 1 tačka 9 i člana 
46 Statuta opštine Budva (“Službeni list CG – Opštinski propisi”, br. 19/10) Skupština opštine Budva na 
sjednici održanoj dana 17. jula 2018.godine, donijela je 
 
 

ODLUKU 
o davanju na korišćenje poslovnog prostora  

Pošti Crne Gore A.D. Podgorica – Regionalni centar Pošta Budva 
 

 
Član 1 

 Opština Budva daje na korišćenje poslovni prostor, površine 6m2, koji se nalazi u sklopu 
Građanskog biroa Sekretarijata za lokalnu samoupravu, u prizemlju poslovne zgrade Opštine Budva, 
izgrađenoj na katastarskoj parceli 1590 KO Budva, upisanoj u listu nepokretnosti broj 332 KO Budva. 
Poslovni prostor iz stava 1 ove Odluke daje se na korišćenje bez naknade Pošti Crne Gore A.D. Podgorica 
– Regionalni centar Pošta Budva, radi otvaranja poštanskog šaltera na period do završetka elaborata etažne 
razrade poslovne zgrade Opštine Budva pred Upravom za nekretnine PJ Budva, a najduže do 6 mjeseci. 
 

Član 2 
 Poslovni prostor iz člana 1 ove Odluke ostaje u svojini Opštine Budva. 
 

Član 3 
 Pošta Crne Gore A.D. Podgorica – Regionalni centar Pošta Budva je dužna da poslovni prostor iz 
člana 1 ove Odluke koristi u skladu sa zakonom, savjesno, sa pažnjom dobrog domaćina. 
 

Član 4 
 Međusobna prava i obaveze po osnovu ove Odluke, kao i način učešća u troškovima redovnog i 
tekućeg održavanja za vrijeme korišćenja poslovnog prostora iz člana 1 ove Odluke regulisaće se 
posebnim ugovorom između Opštine Budva i Pošte Crne Gore A.D. Podgorica – Regionalni centar Pošta 
Budva. 

 
Član 5 

 Ovlašćuje se predsjednik Opštine Budva da pod uslovima iz ove Odluke zaključi ugovor kojim će 
se definisati međusobna prava i obaveze između Opštine Budva i Pošte Crne Gore. 
 

Član 6 
 Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke će vršiti organ lokalne uprave nadležan za poštanske 
usluge. 
 

Član 7 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – 
Opštinski propisi“. 
 
 

Broj: 10-285/1 
Budva, 17. jul 2018. godine    
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