
Na osnovu člana 38. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 02/18), 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 2018 godine, donijela je 

 

ODLUKU 

o stavljanju van snage Odluke o prenosu prava na nepokretnosti broj 10-877/1 od 6.11.2017.godine i 

davanje saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti 

 

 

Član 1. 

Skupština opštine Budva je po zahtjevu Sorajić Momčila iz Petrovca , usvojila Odluku o prenosu prava na 

nepokretnostima radi formiranja UP br.27 u skladu sa DUP-om “Petrovac-šira zona” broj 10-877/1 od 

6.11.2017.godine.  

Kako ista nije realizovana do danas a usled izmjena zakonskog rješenja kojim je predviđeno da se objekat 

može graditi i na dijelu urbanističke parcele, to se Sorajić Momčilo podneskom zavedenim pod brojem 

02-1998/1 od 17.08.2018.godine odrekao prava na kupovinu zemljišta shodno navedenoj odluci, pa se 

stavlja van snage Odluka o prenosu prava na nepokretnostima radi formiranja urbanističke parcele broj 27 

u skladu sa DUP-om “Petrovac-šira zona”, broj 10-877/1 od 6.11.2017.godine. 

 

 

      Član 2. 

Daje se  Sorajić Momčilu iz Petrovca , saglasnost za ustanovljavanje privremenog prava službenosti 

prolaza preko katastarskie  parcele 625/1  KO Petrovac  u vlasništvu Opštine Budva ,u širini od 3m, do 

izgradnje buduće saobraćajnice po DUP-u “Petrovac” ili do privođenja namjeni katastarske parcele 625/1 

KO Petrovac.   

Prednje se daje kako bi se omogućio prilaz katastarskoj parceli 625/7 KO Bečići koja je u vlasništvu 

Sorajić Momčila.  

     

Član 3. 

Službenost prolaza uz člana 1 ovog rješenja, ustanovljava se bez naknade.  

 

        Član 4. 

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 opštinske  

parcele  625/1 KO Petrovac. 

 

Član 5. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - Opštinski 

propisi“. 

 

 

Broj: 10-563/1 

Budva, 06. novembar 2018.godine   

  

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA 

    PREDSJEDNIK, 

    Đorđije Vujović, s.r. 


