Na osnovu člana 24 a. i člana 79.Zakona o privrednim društvima Crne Gore (“Službeni list RCG”,
broj 06/02 i “Službeni list CG”, broj 17/07, 80/08 40/10, 36/11 i 40/11), člana 40 Statuta opštine
Budva (“Službeni list CG – Opštinski propisi“, broj 19/10) i člana 6. i 17. Odluke o osnivanju „
Budva Holding“ doo i člana 11 i 19 Statuta „Budva Holding“doo Budva Skupština opštine Budva,
na sjednici održanoj 18., 19. i 25. maja 2015.godine, donijela je

ODLUKU
O SKRAĆENOM POSTUPKU LIKVIDACIJE
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„BUDVA HOLDING“ BUDVA
Član 1.
Ovom odlukom Opština Budva, kao osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću „ Budva
Holding“ Budva , pristupa skraćenom postupku likvidacije Društva sa ograničenom odgovornošću
„Budva Holding“ Budva.
Član 2.
„ Budva Holding“ doo Budva prema povjeriocima i zaposlenima na dan 06.05.2015godine ima
dugovanja u ukupnom iznosu od 276.821, 07 € .
U skladu sa članom 6. Odluke o osnivanja Društva, Opština Budva se obavezuje da preuzme
navedeni dug i isplati ga sa posebne stavke Budžeta Opštine Budva - br. 4631 .
Član 3.
Opština Budva se obavezuje da nakon usvajanja odluke o skraćenom postupku likvidacije, u
zakonom predviđenoj proceduri, preuzime u radni odnos lica koja su zaposlena u DOO „ Budva
Holdling „ Budva, i rasporedi na poslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi.
Član 4.
Ovlašćuje se Predsjednik opštine da pred izabranim notarom u ime Opštine Budva potpiše Izjavu
da Opština Budva na osnovu člana 24a stav 2 Zakona o privrednim društvima Crne Gore, odgovara
neograničeno solidarno za sve obaveze društva “Budva Holding” doo iz Budve 3 ( tri ) godine
nakon brisanja društva iz CRPS-a .
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore –
Opštinski propisi“.
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