
 

 Na osnovu člana 28 stav 1 tačka 5 Zakona o lokalnoj samoupravi Crne Gore („Službeni list CG“, 

br. 02/18, 34/19 i 38/20), člana 14 Zakona o eksproprijaciji Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 55/00, 

12/02, 28/06 i „Službeni list CG“ 21/08, 30/17, 75/18), člana 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji 

objekata (“Službeni list list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), a u vezi sa  članom 7 Zakona o 

uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 

33/14) i člana 20, a u vezi sa članom 44 Statuta Opštine Budva (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 

02/19 ) Skupština Opštine Budva, na sjednici održanoj 11. marta 2021.godine, donijela je 

 

 

ODLUKU  

o utvrđivanju javnog interesa 

 

 

Član 1. 

 Utvrdjuje se javni interes za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti, i to: 

-  dijela katastarske parcele broj 861/9 KO Petrovac, predlogom parcelecije označenog kao katastarska 

parcela 861/11 KO Petrovac u površini od 65m² upisane u list nepokretnosti broj 1150 KO Petrovac u 

svojini HG “Budvanska rivijera”, 

- dijela katastarske parcele broj 861/1 KO Petrovac, predlogom parcelecije označenog kao katastarska 

parcela 861/12 KO Petrovac u površini od 199m² upisane u list nepokretnosti broj 1174 KO Petrovac i  

- dijela katastarske parcele broj 861/3 KO Petrovac, predlogom parcelecije označenog kao katastarska 

parcela 861/13 KO Petrovac u površini od 102m² upisane u list nepokretnosti broj 782 KO Petrovac, obije  

u svojini “Euromix trade” d.o.o., 

 

a prema skici urađenoj od strane ovlašćene geodetske organizacije “Geodesk” d.o.o. Budva, koja je 

sastavni dio predloga ove odluke. 

 

Član 2. 

 Svrha eksproprijacije je izgradnja pješačke komunikacije. 

 

Član 3. 

 Korisnik eksproprijacije je Opština Budva. 

 

 

Član 4. 

 Postupak eksproprijacije na nepokretnosti iz člana 1 ove Odluke sprovešće nadležni organ. 

 

 

Član 5. 

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

Opštinski propisi “. 
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