
 

 Na osnovu  člana 44 Statuta Opštine Budva („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 02/19) 
i članova 110 i 111 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Budva  („Službeni list CG – Opštinski 

propisi“, br. 42/19), Skupština Opštine Budva, na sjednici održanoj 19. februara  2020. godine donijela 

je     
 

Z A K LJ U Č A K 

o setu pravnih mjera 

 

 

1. Ovim zaključkom se predlaže/nalaže set mjera radi obezbjeđivanja postupanja izvršne vlasti u 

postupcima krivičnog gonjenja svih odgovornih za nezakonite radne vezano za tretman 
odvođenja i tretmana otpadnih voda i odnose sa preduzećem WTE/EVN. 

 

2.  Nalaže se predsedniku Opštine Budva da pribavi sljedeće dokumente kako slijedi: 
a) Zvaničan dokument kojim se formalno  traži aktiviranje državne garancije Vlade Crne 

Gore; 

b) Potvrdu banke sa svom dokumentacijom, zahtjevom nalogodavca plaćanja, dakle potvrdu 

da je plaćeno 29,3 miliona EUR; 
 

3. Skupština opštine Budva od predsjednika opštine Budva traži pisani izvještaj o svim 

aktivnostima i preduzetim radnjama vezanim za ovaj problem, a posebno o toku arbitražnog 
postupka - jednom mjesečno.  

 

4. Skupština Opštine Budva zahtjeva da državno tužilaštvo obrazloži razloge zašto se 

odugovlačilo u postupku prema WTE/EVN posle svih dokumenata i potvrde korupcije. Ovo iz 
razloga što navedeni sistem predstavlja opasnost koja može trajno ugroziti život i zdravlje ljudi, 

kao i životnu sredinu. 

 
5. Predsjednik opštine Budva se zaduzuje da pokrene postupke pred MORT-om i Direktoratom za 

licenciranje protiv članova komisije koja je pustila u probni rad Postrojenje, bez dopune Glavnog 

projekta, Projekta izvedenih radova i sa neurednom evidencijom objekata kod Uprave za 
nekretnine.  

 

6. Predsjednik opštine Budva se zaduzuje da pokrene odgovarajuće postupke radi utvrđivanja svih 

oblika odgovornosti preduzeća koje je vršilo  nadzor »Pro ing« d.o.o. Novi Sad, kao i odgovornih 
lica u navedenom preduzeću. 

 

7. Skupština opštine Budva zahtjeva osnaživanje pravnog tima Opštine Budva u krivično-
pravnom dijelu (angažman pravnika krivično-pravne specijalizacije) da: 

 

-  podnese krivične prijave protiv odgovornih lica u skladu sa zakonodavstvom Crne Gpore, u 
 smislu čl. 303, 304, 305, 306, 307 i 314 Krivičnog zakonika Crne Gore (napuštanje 

 postrojenja);  

- podnese krivične prijave protiv odgovornoh lica u WTE/EVN u roku od 90 dana, ukoliko to 

 ne uradi zaštitnik imovinsko pravnih interessa Crne Gore u skladu sa nalogom Vlade Crne 
 Gore. 

 

8. Skupština Opštine Budva ne odobrava bilo kakva plaćanja prema Vladi Crne Gore sve dok 
 se konačno i pravosnažno ne utvrdi tačno koliko je novca utrošeno u realizaciji ovog projekta. 

 

9. Zadužuju se predsjednik Opštine i nadležni organi lokalne uprave da u punom kapacitetu 

 preduzmu sve neophodne radnje u cilju realizacije ovog zaključka. 
 



10. U cilju realizacije navedenog, moguće je predložiti održavanje sjednice Skupštine opštine 

Budva po hitnom postupku. 
 

11. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“. 

 

 

        

Broj: 10-040/20-125/1 

Budva, 19. februar 2020. godine 

 

                                 

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 

PREDSJEDNIK, 

Krsto Radović, s.r. 

 

 

 

 


