Na osnovu člana 46 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list CG, br. 02/18, 34/19
i 38/20), člana 76 Statuta opštine Budva (Službeni list CG – opštinski propisi, broj
02/19), Skupština Opštine Budva na sjednici održanoj dana 11.06.2020. godine,
većinom glasova od ukupnog broja odbornika, donijela je

Odluku o razrješenju predsjednika Skupštine
Opštine Budva
Odluka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br.
21/2020 od 19.6.2020. godine i 22/2020 - ispravka, a stupila je na
snagu 11.6.2020.
Član 1
Krsto Radović razrješava se funkcije predsjednika Skupštine opštine Budva.

Član 2
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u ”Službenom listu
Crne Gore – Opštinski propisi”.
Broj: 10-040/20-373/1
Budva, 11.06.2020. godine
Skupština opštine Budva
Predsjedavajuća,
Anđela Ivanović,
Vidi:
Ispravku - 22/2020-23.
+

OBRAZLOŽENjE

Predsjednik Skupštine Krsto Radović u više navrata je postupao suprotno odredbama
Statuta Opštine Budva i Poslovnika o radu Skupštine opštine Budva i na taj način
funkciju predsjednika skupštine nije obavljao savjesno i profesionalno u skladu sa
zakonom i Statutom opštine.
Naime, Predsjednik Skupštine u više navrata je povrijedio i prekršio Poslovnik o radu
Skupštine opštine Budva i Statut opštine Budva. Gotovo niti jedna sjednica nije mogla
proteći bez grubog kršenja Poslovnika SO Budva, što nije uspjelo promjeniti ni
konstantno ukazivanje na greške i propuste od strane odbornika, već je nastavljeno
krajnje samovoljno ponašanje od strane predsjednika skupštine, ne poštujući na taj
način samu Skupštinu opštine Budve, zatim odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi,
Statut Opštine Budva, te na kraju i same odbornike. Nerjetki su bili slučajevi da i na
lokalnom javnom emiteru TV Budva ponovi sve uvrede na račun drugih odbornika.
U konkretnom, prekršen je član 58. Poslovnika o radu SO Budva koji se odnosi na
održavanje svečane sjednice, na kojoj je obavezno intoniranje himne Crne Gore, gdje
je došlo do skrnavljenja iste nakon čega je sjednicu napustio veliki broj odbornika i
gostiju.
Takođe, Program rada Skupštine za 2020. godinu nije donijet u roku to jest do 31.12.
tekuće godine, čime je direktno povrijeđen član 122. i 123. Poslovnika o radu SO Budva.

Dalje, održavane su sjednice po hitnom postupku kojima nisu prethodili kolegijumi iz
razloga odsutnosti predsjednika, čime je prekršen član 34. Poslovnika.
Članom 36. Poslovnika o radu SO Budva u stavu 2., navedeno je da odbornik ima
pravo da preko Službe Skupštine od predsjednika Skupštine traži obavještenja,
informacije i podatke, što je više puta i učinjeno, međutim pisani odgovori su gotovo
uvjek izostajali, a morali su biti poslati u roku od 15 dana, čime je navedeni član
povrijeđen.
Predsjednik SO Budva je u određenim momentima dozvoljavao sebi i da ponižava i
vrijeđa odbornike nazivajući ih uvrijedljivim nazivima, vrijeđajući dostojanstvo svakog
čovjeka, čime je svjesno kršio član 83. stav 7 i 8 Poslovnika o radu. Uvrede je više puta
ponavljao kako na sjednicama skupštine tako i putem medija.
Predsjedniku skupštine Krstu Radoviću više puta je ukazivano i na činjenicu da sastav
skupštinskih odbora ne odgovara stranačkoj zastupljenosti odbornika u skupštini što
nije u skladu sa članom 46. Statuta Opštine Budva, na što se nije obazirao, već je po
ko zna koji put nastavio da sprovodi samovolju svjesno kršeći Statut i Poslovnik o radu.
Još jedan vid povrede Statuta Opštine Budva ogleda se u nepoštovanju člana 54.,
kada amandmani usvojeni u skupštini nisu objavljeni u Službenom listu CG.
Spisku povreda i kršenja poslovnika i statuta još se može dodati da je na svakom
zasjedanju skupštine predsjednik određivao pauze ne dajući objašnjenje za iste
navodeći da je u žurbi, zatim kada bi uzimao riječ u svojstvu odbornika nije određivao
drugog odbornika koji bi ga mijenjao u vođenju sjednice, što je bio obavezan uraditi u
skladu sa članom 73. Grubo je nastavljao da krši poslovnik zloupotrebljavajući član 78.
i 79. na način što nije dozvoljavao proceduralno reagovanje i pravo na replike.
Ovo su samo najdrastičniji primjeri samovoljnog ponašanja i kršenja propisa o čemu
postoje neoborivi dokazi.

IZMENE
Dana 19.06.2020. godine prilikom objavljivanja Odluke o razrješenju predsjednika
Opštine Budva, Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva i Odluke o
ovlašćenju potpresjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika opštine u
("Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi" broj 21/20) došlo je do greške, te vas
molimo da izvršite ispravku i to na sljedeći način,

Ispravka
Ispravka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br.
22/2020 od 23.6.2020. godine.
- u Odluci o razrješenju predsjednika Opštine Budva od 11.06.2020. godine umjesto
broja 10-040/20-78/2 treba da stoji 10-040/20-374/1
- u Odluci o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva od
11.06.2020. godine umjesto broja 10-040/20-78/1 treba da stoji 10040/20-373/1
- u Odluci o ovlašćenju potpresjednika opštine za vršenje funkcije predsjednika
Opštine od 11.06.2020. godine umjesto broja 10-040/20-78/3 treba da stoji 10-040/20375/1.
Broj: 10-040/20-378/1
Budva, 19.06.2020. godine
VD Predsjednik Skupštine opštine Budva
Snežana Kuč, s.r.

