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IZVJEŠTAJ SA PRETHODNE KONSULTACIJE 

u vezi donošenja Odluke o budžetu Opštine Budva za 2018. godinu 

 

 

 

Sekretarijat za finansije kao organ koji obavlja administrativno - tehničke poslove 

u vezi sa odlukom o budžetu Opštine Budva za 2018. godinu shodno članu 9 

Odluke o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave Opštine Budva 

(“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, broj: 5/14, 20/14 i 10/15), je objavio 

Javni poziv za prethodno konsultovanje u vezi donošenja Odluke o budžetu 

Opštine Budva za 2018. godinu, na web adresi Opštine – www.budva.me - kao i na 

RTV Budva u periodu od 15.11. do 22.11.2017. godine, a neposredna 

komunikacija u vezi sa istom je omogućena u naznačenom periodu u kancelariji 

broj 78. Sekretarijata za finansije.  

 

Članom 6 i 15 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova 

(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 13/12) je propisano da se 

prilikom donošenja akta od zajedničkog interesa primjenjuje prethodno 

konsultovanje.  

 

Svi zainteresovani subjekti su imali mogućnost da svoje predloge, stavove i 

sugestije dostave u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretarijat za finansije 

Opštine Budva, kancelarija br. 78, Trg sunca br. 3; putem e-mail adrese 

marko.vujovic@budva.me; ili u neposrednoj komunikaciji kod službenika Marka 

Vujovića u kancelariji br. 78, Sekretarijata za finansije Opštine Budva. 

 

 

U periodu predviđenom za dostavljanje predloga, stavova i sugestija u vezi sa  

odlukom o budžetu Opštine Budva za 2017. godinu, od 15.11. do 22.11.2017. 

godine, dostavljeni su isti, kako slijedi: 

 

 



- Sindikalna organizacija organa uprave i službi opštine Budva; 

 

 

- Radio televizija Budva doo 

 

- Sekretarijat za društvene djelatnosti 

 

- MZ Sveti Stefan (Odbor za izgradnju puta Ograđenica) 

 

- JU Muzeji i galerije Budve 

 

- Nevladino udruženje ,,Petrovac na moru’’ 

   

 

Navedeni predlozi, stavovi i sugestije u vezi sa  odlukom o budžetu Opštine Budva 

za 2018. godinu biće proslijeđeni nadležnim sekretarijatima i službama na 

razmatranje prilikom utvrđivanja Nacrta budžeta Opštine Budva za 2018. godinu 

 

 

 

Obrađivač: Marko Vujović 

 

 

                          

                                                                                          

 

                                                            vd  Sekretara 

                                                                                        Petar Odžić 


