Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 9 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, 38/12, 10/14, 57/14 i 03/16), člana 29 Zakona o
državnoj imovini („Službeni list CG“, br.21/09 i 40/11), a u vezi sa članom 194, 199, 201, 206 i 215
Zakona o svojinsko pavnim odnosima Crne Gore (“Službeni list CG“, br. 19/09) i člana 40 Statuta Opštine
Budva („Službeni list CG–Opštinski propisi“, br. 19/10), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj
dana 06. novembra 2017. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o davanju saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti
Član 1.
Daje se saglasnost Pavićević Vladimiru iz Budve za ustanovljavanje privremenog prava službenosti
prolaza preko katastarske parcele 1765/2 KO Budva u vlasništvu Opštine Budva u širini od 3 m² a gdje je
prema važećem DUP-u Dubovica I predviđena saobraćajnica.
Prednje se daje kako bi se omogućio prilaz objektu – garni hotelu koji se nalazi na kat.parceli 1761/1 KO
Budva, a čiji je vlasnik Pavićević Vladimir.
Član 2.
Službenost prolaza iz člana 1 ovog rješenja, ustanovljava se bez naknade.
Član 3.
Privremena službenost prolaza iz člana 1 ovog Rješenja ustanovljava se do privođenja namjeni dijela
katastarske parcele 1765/2 KO Budva u skladu sa DUP-om Dubovica I.
Član 4.
Investitor je dužan da prolaz širine 3m bude udaljen od postojeće pješačke staze i stepeništa koje koriste
stanari okolnih zgrada za 1m, kao i da vodi računa o potpornim zidovima i eventualnom obrušavanju
terena, tj.dužan je da obezbjedi stabilnost svih kosina koje se nalaze u potezu dijela saobraćajnice, kao i da
vodi računa o postojećim atmosferskim kanalima jer su isti izgrađeni zbog višegodišnjih plavljenja
okolnih stambenih zgrada.
Član 5.
Ovlašćuje se Predsjednik Opštine Budva da u ime Opštine Budva pred izabranim notarom, po uslovima
iz ovog rješenja, potpiše Ugovor o ustanovljanju privremenog prava službenosti prolaza preko opštinske
pracele 1765/2 KO Budva.
Član 6.
Rješenje o davanju saglasnosti stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u “Službenom listu
Crne Gore-Opštinski propisi“.
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