Na osnovu člana 45 i 51 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05,
13/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 03/16) i člana 40 i 46 Statuta
Opštine Budva („Službeni list CG– Opštinski propisi“, br. 19/10), Skupština opštine Budva na sjednici
održanoj dana 07. februara 2017. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
O POTREBI DONOŠENJA ODLUKE O ZABRANI GRADNJE U OBUHVATU
DETALJNIH URBANISTIČKIH PLANOVA
“BUDVA- CENTAR” (“Službeni list CG–Opštinski propisi”, br. 32/08 i 25/11) I “PETROVACCENTAR” (“Službeni list CG- Opštinski propisi”, br. 11/09)

1. Utvrđuje se potreba da se na prostoru obuhvaćenom Detaljnim urbanističkim planom “Budva - Centar”
i Detaljnim urbanističkim planom “Petrovac - Centar”zabrani gradnja.
Zabrana gradnje iz stava 1 ovog člana traje do usvajanja Detaljnog urbanističkog plana “Budva Centar”, u
skladu sa Odlukom predsjednika Opštine Budva broj 001-2430/1, od 23.08.2013.godine odnosno do
usvajanja Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Petrovac Centar” u skladu sa Odlukom
predsjednika Opštine Budva broj 001-2182/1, od 22.07.2013.godine i broj 001-625/1, od 10.03.2014.
godine.
Zabrana gradnje ne odnosi se na:
 objekte od opšteg interesa definisane članom 7 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore” br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14)
 porodične stambene zgrade definisane članom 9, stav 1, tačka 22 Zakona o uređenju prostora i
izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore” br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14)
 izvođenje građevinskih radova radi hitne sanacije iznenadno nastalih oštećenja građevina radi
sprječavanja nastanka dalje štete na građevini, na susjednim građevinama, javnim površinama i
komunalnoj i javnoj infrastrukturi ili radova kojima se uklanja opasnost po ljude ili okolinu
Zadužuje se predsjednik Opštine Budva, da u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja ovog Zaključka
donese odgovarajuće Odluke.
2. O realizovanim aktivnostima iz člana 1 ovog Zaključka Predsjednik je dužan da dostavi Izvještaj
Skupštini opštine na prvom narednom zasijedanju.
3. Ovaj Zaključak će biti objavljen „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi“ .
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