702.
Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", broj 42/03, 28/04, 75/05,
13/06; "Sl. list CG", broj 88/09, 3/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 3/16), člana 62 stav 1 Zakona o finanarisanju
lokalne samouprave ("Sl. list RCG", broj 42/03, 44/03, i "Sl. list CG", br. 05/08, 51/08, 74/10, 1/15, 78/15 i 3/16) i
člana 36 Statuta Opštine Herceg Novi ("Sl. list CG - Opštinski propisi", broj 15/04, 31/06, 14/07 i 16/11), Skupštine
opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj dana 26.04.2016. godine, donijela je

ODLUKA
o davanju saglasnosti za obezbjeđenje garancije
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 021/16 od 11.05.2016)
Član 1
Daje se saglasnost Opštini Herceg Novi da obezbjedi bankarsku garanciju i istu dostavi izvođaču radova,
kompaniji Celtikcioglu iz Turske, a u svrhu obezbjeđenja sredstava za realizaciju projekta Vodosnabdjevanje i
odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju - faza III, a za izgradnju kanalizacionog kolektora za Opštinu
Herceg Novi.

Član 2
Saglasnost se daje pod sledećim uslovima:
- iznos garancije u visini dijela sopstvenog učešća Opštine Hereg Novi u iznosu od 1.500.000,00 eura
- rok važnosti garancije do 31.12.2016. g.
Instrument obezbjeđenosti garancije:
1. mjenica sa mjeničnim ovlašćenjima Opštine,
2. ovlašćenje uz nalog za naplatu od Opštine,
3. hipoteka prvog reda na nepokretnostima prihvatljivim za banku.

Član 3
Sredstva za realizaciju investicije u visini 1.500.000,00 eura na ime sopstvenog učešća, obezbjeđena su u Budžetu
Opštine Herceg Novi za 2016. g. iz sredstava Kapitalog budžeta.

Član 4
Ovlašćuje se predsjednica Opštine Herceg Novi da pristupi realizaciji ove Odluke i potpiše Ugovor o
obezbjeđenju bankarske garancije u skladu sa uslovima utvrđenim odredbama ove Odluke.

Član 5
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu - Opštinski propisi"
Broj: 01-3/20-16
Herceg Novi, 26.04.2016. godine
Skupština opštine Herceg-Novi
Predsjednik,
Andrija Radman, s.r.
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