1860.
Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG", broj 42/03, 28/04,
75/05, 13/06 i "Službeni list CG", broj 88/09, 03/10,73/10,38/12, 10/14), člana 36 stav 1 tačka 3 Statuta Opštine
Herceg Novi (" Službeni list RCG - Opštinski propisi", broj 15/04, 32/05, 31/06, 14/07, "Sl. list CG - Opštinski
propisi" broj 16/09 I 16/11) i člana 4 stav 2 Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od
opšteg interesa ("Sl. list CG - Opštinski propisi" broj 45/15), Skupština Opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj
dana 22.12.2016. godine, donijela je

ODLUKA
o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - stambenog
objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima, odnosno
organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli oznake "A2", opština Herceg
Novi
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 051/16 od 28.12.2016)
Član 1
Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za i izgradnju lokalnog
objekta od opšteg interesa, od značaja za opštinu Herceg Novi, namjenjenog za rješavanje stambenih potreba
zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave (u daljem tekstu objekat).

Član 2
Lokacija za postavljanje objekta nalazi se na dijelu katastarske parcele broj 197/1 K.O. Topla u Igalu, na
urbanističkoj parceli A2, u svemu prema grafičkom prikazu lokacije na katastarskoj podlozi, koja je sastavni dio
ove Odluke.

Član 3
Ova Odluka predstavlja osnov za izradu glavnog projekta i izdavanje građevinske dozvole za objekat iz člana 1
ove Odluke.

Član 4
Sastavni dio ove Odluke čine:
- programski zadatak sa elementima urbanističko-tehničkih uslova, broj: 01-1- 2642/16;
- grafički prikaz lokacije urađen na ovjerenoj geodetskoj podlozi;

Član 5
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom listu CG - Opštinski propisi".
Broj: 01-3/91-16
Herceg Novi, 22.12.2016. godine
Skupština Opštine Herceg Novi
Predsjednik
Andrija Radman, s.r.

