
   Na osnovu člana 163 stav 1  Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG«, 
broj 51/08, člana 57 Zakona o lokalnoj samoupravi (»Sl.list RCG«,br.42/03, 28/04,75/05 i 13/06) i 
člana 56 Statuta Opštine Tivat (»Sl.list RCG-opštinski propisi«, broj 40/04 i 12/06), Predsjednik 
Opštine Tivat dana 26. novembra 2008.godine, donio je 
   

O D  L  U  K  U 
            O 

                                                         IZMJENI ODLUKE  
 
       O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG PLANA OPŠTINE TIVAT I GENERALNOG 
URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE TIVAT KAO DIJELA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE 
    BR. 0101-1392 OD 20.12.2006.GODINE 
 
      Član 1. 
 
  Odluka  se pristupanju izradi Prostornog plana Opštine Tivat i Generalnog 
urbanističkog plana opštine Tivat kao dijela Prostornog plana opštine br. 0101-1392 od 20.12. 
2006.godine (»Sl.list RCG-opštinski propisi«, br. 08/07) mijenja se na način da se u nazivu odluke i 
svim članovima odluke naziv plana  »Prostorni  plan Opštine Tivat i Generalni urbanistički plan 
Opštine Tivat kao dio Prostornog plana« zamjenjuje nazivom »Prostorno urbanistički plan 
Opštine Tivat« u odgovarajućem padežu.  
             Identična izmjena naziva plana odnosi se i na  programski zadatak, ugovor o izradi 
plana i ugovor o izradi baznih studija. 
 
      Član 2.  
    
  Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore 
- opštinski propisi«, a objaviće se i na sajtu  opštine Tivat. 
 
 Broj:0101-1392/3 
 Tivat, 26. novembar 2008.godine                                                                    
                                               Predsjednik Opštine, 
                                                                                                       Miodrag Kankaraš 
 
          O b r a z l o ž e nj e 
  

 Opština Tivat je u decembru 2006.godine donijela Odluku o pristupanju izradi 
Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana opštine Tivat  kao dijela Prostornog plana. 
Takav  model izrade predmetnih planova bio je  predviđen članom 25 stav 3 Zakona o 
planiranju i uređenju prostora.   
U međuvremenu donesen je novi Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG«, 
br. 51/08), koji je u članu 163 predvidio mogućnost da se izrada i donošenje planskog 
dokumenta započeta po ranijem propisu, okonča po novom Zakonu. Razlog više za primjenu 
novog zakona i samim tim donošenje ove odluke o izmjeni uslovljeno je i činjenicom da su 
Prostorni plan i Generalni urbanistički plan opštine u novom zakonu zamijenjeni  novim 
planom koji se naziva Prostorno urbanistički plan opštine. 
                                                                                                

 
 
        Obradjivač, 

        Sekretarijat za urbanizam i  
        stambeno komunalne poslove 
 


