Na osnovu člana 45. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ broj 42/03,
28/04, 75/05 i 13/06), člana 3.,34. i 40. Zakona o državnoj imovini („Sl. list RCG“ broj
21/09), člana 59. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore
51/08) i člana 39. Statuta Opštine Budva („Sl.list Opštine Budva“ broj 4/05), Skupština
Opštine Budva na sjednici održanoj dana 17. jula 2009.godine, donijela je
ODLUKU
O PRISTUPANJU OPŠTINE BUDVA OSNIVANJU PREDUZEĆA
Član 1.
Opština Budva pristupa osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću sa
preduzećem Jadranski sajam AD Budva na način što prenosi prava na nepokretnosti
označenim kao katastarska parcela 1442/17 KO Budva površine 556m² i katastarska
parcela 1442/19 KO Budva površine 867m² neposrednom pogodbom radi formiranja
urbanističkih parcela broj 24.1 i 26.1 s u skladu sa DUP-om Budva Centar.
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Društvo se osniva pod sledećim uslovima:
Naziv društva je „Expo-Budva“ d.o.o. sa sjedištem u Budvi Trg Slobode br.5
Osnovna djelatnost društva je priređivanje sajmova (šifra 74401)
Društvo se osniva od osnivača:
AD Jadranski sajam Budva
Opština Budva
Osnovni kapital Opštine Budva utvrđuje se u nenovčanom ulogu u iznosu 1 138
400,oo € odnosno 800€/m² u skladu sa procjenom ovlašćenog procjenjivača
Instituta za građevinarstvo d.o.o Podgorica što iznosi 21,96% udjela
novoformiranog Društva sa ograničenom odgovornošću
Osnovni kapital Jadranskog sajma AD Budva utvrđuje se u nenovčanom ulogu za
zemljište označeno kao kat.parcele 1440/1 KO Budva ukupne površine 5 056m²
sa objektima na tom zemljištu u ukupnom iznosu 5 169 059,40 €, u skladu sa
procjenom ovlašćenog procjenjivača Instituta za građevinarstvo d.o.o Podgorica i
novčani ulog u iznosu od 1 000 € što iznosi 78,04% udjela novoformiranog
Društva sa ograničenom odgovornošću
Prava, obaveze i odgovornosti osnivača, zastupanje, raspodjela dobiti, prestanak i
likvidacija društva i druga pitanja od zajedničkog interesa društva i Osnivača
regulisaće se u skladu sa zakonom koji se odnose na ovu materiju
Organi upravljanja i rukovođenja društvom su izvršni direktor, odbor direktora, i
skupština društva čiju funkciju vrše osnivači
Člana odbora direktora i punomoćnika osnivača u vršenju funkcije skupštine
društva imenuje Skupština Opštine Budva posebnom Odlukom

Član 3.
Ovlašćuje se Predsjednik Opštine da po uslovima iz ove Odluke, zaključi Ugovor
o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.
Član 4.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o prenosu prava na nepokretnosti
putem javnog nadmetanja broj 0101-101/1 od 16.03.2009.godine.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom lista
Opštine Budva“.

Broj: 0101-338/1
Budva, 17. jul 2009.god.
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