Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi ( “Službeni list Crne Gore” br. 02/18), člana
28 stav 1 tačka 3 Zakona o državnoj imovini( „Sl. list RCG“ broj 21/09) i člana 40 stav 1 tačka 9 Statuta
Skupštine opštine Budva („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 19/10), Skupština Opštine Budva je
na sjednici održanoj dana ________ 2018. godine, d o n i j e l a:

ODLUKU O DAVANJU NA KORIŠĆENJE STANA ZA SLUŽBENE POTREBE

Član 1.
Ustupaju se na privremeno korišćenje dvije stambene jedinice u vlasništvu Opštine Budva, Predsjednici
suda za prekršaje u Budvi i Zamjeniku Predsjednice suda za prekršaje u Budvi, bez naknade, za službene potrebe
na period do isteka mandata.
Član 2.
O izvršenje ove Odluke u okviru nadležnosti utvrđenih Odlukom o organizaciji i načinu rada organa
lokalne uprave( “Sl list CG-opštinski propisi 27/17) staraće se Sekretarijat za komunalno stambene poslove
Član 3.
Ovlašćuje se predsjednik Opštine Budva da po uslovima iz ove Odluke, zaključi Ugovor o korišćenju
stana .
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore- opštinski
propisi”.
Broj: 0101 Budva, .............. 2018.godine

SKUPSTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Đorđije Vujović

Obrazloženje
Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 38 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je
između ostalog propisano da Skupština opštine odlučuje, između ostalog o raspolaganju imovinom kao i
članu 28 istog Zakona kojim je propisano da Opština u okviru svojih nadležnosti posebnim propisom
određuje uslove i način korišćenja stanova za službene potrebe.
Predsjednica suda za prekršaje u Budvi i Zamjenik Predsjednice suda za prekršaje u Budvi, Koviljka
Đačić i Marko Đukanović, obratili su se predsjedniku Opštine Budva zahtjevom poslovni broj Su V
br.378/2017 od 23.11.2017.godine ističući potrebu za rešavanjem stambene potrebe za vrijeme obavljanja
funkcije.
Cijeneći zahtjev opravdanim, a polazeći od društveno odgovornog stava opštine Budva prema
nosiocima pravosudne funkcije u organu koji po svojim nadležnostima prevazilazi lokalni značaj, kao i zbog
činjenice da je rješavanje ovog pitanja trenutno neizvodljivo na drugi način predlažemo donošenje Odluke u
datom tekstu
OBRAĐIVAČ
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

