Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 27 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Službeni list CG”, br. 02/18) i člana 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva (,,Službeni
list CG-Opštinski propisi”, br. 19/10), Skupština Opštine Budva na sjednici održanoj dana 27.
decembra 2018. godine, donijela je
ODLUKU
o besplatnom prevozu učenika i penzionera sa teritorije opštine Budva

Član 1
Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način ostvarivanja prava na besplatan prevoz učenika osnovnih i
srednje škole, koje su upisane u registar Ministarstva prosvjete, kao i penzionera sa teritorije opštine
Budva.
Član 2
Izrazi koji se u Odluci koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom
rodu.
Član 3
Pravo na besplatan prevoz imaju: učenici osnovnih škola, učenici srednje škole i penzioneri (u daljem
tekstu: korisnici), koji imaju prebivalište, odnosno odobreni stalni boravak na teritoriji opštine Budva.
Prevozom korisnika u smislu ove Odluke smatra se putnički javni prevoz u drumskom gradskom i
prigradskom saobraćaju na svim linijama prevoznika dodjeljenim po Javnom konkursu i definisanim
posebnim Ugovorom.
Član 4
Pravo na besplatan prevoz iz člana 3 ove Odluke učenici ostvaruju u periodu od 01. septembra do 30.
juna (10 mjeseci). Pravo na besplatan prevoz iz čana 3 ove Odluke penzioneri ostvaruju tokom cijele
kalendarske godine.
Član 5
Radi korišćenja prava na besplatan prevoz u smislu ove Odluke prevoznik će korisnicima izdavati
odgovarajuću kartu za prevoz.
Član 6
Način obračuna, rokovi i način plaćanja troškova prevoza korisnika urediće se ugovorom između
Opštine Budva i prevoznika.
Član 7
Sredstva za besplatan prevoz učenika i penzionera obezbjeđuju se iz budžeta Opštine Budva.
Član 8
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom listu Crne Gore Opštinski propisi''.
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