Na osnovu člana 115,116 i 222 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službrni list Crne
Gore“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), odredbi Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje
privremenih objekata, uređaja i opreme (“Službeni list Crne Gore”, br. 43/18), člana 40 stav 1 tačka 2
Statuta opštine Budva („Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi“, br. 19/10), odredbi Odluke o načinu
postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji opštine Budva („Službeni list Opštine Budva“
broj 05/09 i „Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi“, br. 19/10 i 24/17) i uz saglasnost Ministarstva
održivog razvoja i turizma, br. 104-206/16 od 19.12.2018. godine Skupština opštine Budva na sjednici
održanoj dana 27. decembra 2018. godine, donijela je
ODLUKU
o usvajanju Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva
za period 2019. – 2023.godine
Član 1
Donosi se Program privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period 2019. – 2023.godine (u
daljem tekstu Program).
Član 2
Program definiše lokacije i uslove za postavljanje, odnosno građenje svih vrsta privremenih objekata na
javnom i privatnom zemljištu koje se nalaze na teritoriji opštine Budva.
Član 3
Program se donosi na period od 5 godina.
Član 4
Program je urađen u digitalnoj i analognoj formi.
Program se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. Tekstualni dio Programa sadrži opšte i posebne
odrednice i uslove za postavljanje, odnosno građenje, konzerviranje i uklanjanje privremenih objekata.
Programom je određena i podjela na teritorijalne zone zahvata u kojem se predviđaju lokacije za
postavljanje svih objekata.
Član 5
Za realizaciju Programa nadležni su organi lokalne i državne uprave zaduženi za poslove uređenja
prostora.
Član 6
Program će se realizovati u skladu sa opštinskim odlukama kojima se propisuju lokalni javni prihodi, koje
Opština ostvaruje po ovom osnovu.
Član 7
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-Opštinski propisi”.
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