
Na osnovu člana 61 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list CG, br. 02/18 i 34/19 
i 39/20), člana 104Statuta opštine Budva (Službeni list CG – Opštinski propisi, broj 
02/19), Skupština opštine Budva na sjednici održanoj dana 11.06.2020. godine, 
većinom glasova od ukupnog broja odbornika, donijela je 

Odluku o razrješenju predsjednika Opštine 
Budva 

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br. 
21/2020 od 19.6.2020. godine i 22/2020 - ispravka, a stupila je na 

snagu 11.6.2020. 

Član 1 

Marko Carević razrješava se funkcije predsjednika Opštine Budva. 

Član 2 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom listu 
Crne Gore – Opštinski propisi”. 

Broj: 10-040/20-374/1 
Budva, 11.06.2020. godine 

Skupština opštine Budva 
Predsjedavajuća, 

Anđela Ivanović, s.r. 
 

+ Vidi: 
Ispravku - 22/2020-23. 

OBRAZLOŽENjE 
U radu Predsjednika opštine pojavljuje se niz protivzakonitosti, te isti nije postupao 

shodno važećim pozitivno pravnim propisima, te se u njegovom radu ogledala 
samovolja, nepoštovanje SO Budva, nepoštovanje odredaba Zakona o lokalnoj 
samoupravi, Statuta opštine Budva i drugih zakona i podzakonskih akata. 

Predsjednik nije donio strateški plan razvoja Opštine Budva, kao i druge razvojne 
planove i programe, kao i strateška dokumenta od Državnog značaja, pa samim tim 
nije obezbjedio njihovo sprovođenje kako je to propisano članom 62 stav 1 tačka 2 
Zakona o lokalnoj samoupravi. Takođe, Ministarstvu ekonomije nije dostavljen godišnji 
izvještaj o sprovođenju strateškog plana jer isti ne postoji, a što mu je u skladu sa 
navedenim zakonom i obaveza. 

Predsjednik opštine nije donio akte, koje je bio obavezan a koji su bili propisani 
članom 58 Zakona o lokalnoj samoupravi. 

Predsjednik nije postupao shodno odredbama Statuta opštine Budva usvojenog na 
Skupštini opštine Budva, dana 27.12.2018. godine, prvenstveno iz razloga što nije donio 
akt o sistematizaciji iako je postojala zakonska obaveza shodno odredbama člana 99 
Statuta opštine Budva. 

Takođe, Predsjednik je bio dužan da shodno članu 67 Zakona o lokalnoj samoupravi 
i članu 109 stav 2 prenese ovlašćenja potpredsjedniku Opštine koji će ga zastupati u 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


njegovoj odsutnosti , što nikada nije učinio. Predsjednik se i u drugim segmentima svog 
poslovanja ponašao u suprotnosti sa zakonom. 

Ovo su samo izdvojeni primjeri samovoljnog ponašanja predsjednika opštine i kršenja 
propisa u toku vršenja njegove funkcije, o čemu postoje neoborivi dokazi. 

Ovo obrazloženje je sastavni dio Odluke. 
Odluka je donijeta glasovima 17 odbornika tj. većinom glasova od ukupnog broja 

odbornika Skupštine opštine. 
  



IZMENE 

  
Dana 19.06.2020. godine prilikom objavljivanja Odluke o razrješenju predsjednika 

Opštine Budva, Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva i Odluke o 
ovlašćenju potpresjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika opštine u 
("Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi" broj 21/20) došlo je do greške, te vas 
molimo da izvršite ispravku i to na sljedeći način, 

Ispravka 

Ispravka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br. 
22/2020 od 23.6.2020. godine. 

- u Odluci o razrješenju predsjednika Opštine Budva od 11.06.2020. godine 
umjesto broja 10-040/20-78/2 treba da stoji 10-040/20-374/1 

- u Odluci o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva od 11.06.2020. godine 
umjesto broja 10-040/20-78/1 treba da stoji 10-040/20-373/1 

- u Odluci o ovlašćenju potpresjednika opštine za vršenje funkcije predsjednika 
Opštine od 11.06.2020. godine umjesto broja 10-040/20-78/3 treba da stoji 10-040/20-
375/1. 

Broj: 10-040/20-378/1 
Budva, 19.06.2020. godine 

VD Predsjednik Skupštine opštine Budva 
Snežana Kuč, s.r. 

 

 
 


