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И З В О Д 
из записника са XII редовне сједнице Скупштине општине Херцег Нови одржане 
дана 18.09.2013. године у просторијама општине Херцег Нови, са почетком у 8,30 
часова. 
 
Сједницом предсједава госпођа Данијела Ђуровић уз напомену  да су материјали за 
сједницу упућени 06.09.2013. године свим одборницима, предсједнику Општине, 
потпредсједницима Општине, старјешинама органа локалне управе, невладиним 
организацијама које су испуниле услове за учешће у раду Скупштине и 
представницима средстава јавног информисања.  
Ток сједнице фонографски се снима а јавни пренос се врши путем Радио Херцег 
Новог. 
О записнику са сједнице стара се гђа Драгана  Станишић из Службе Скупштине. 
Предсједавајућа је обавијестила присутне да на основу члана 147 и 148 Пословника 
Скупштине општине Херцег Нови, у раду Скупштине, кроз институт „слободне 
столице“ учествује представник невладиног сектора, г-ђа Оливера Доклестић и то 
по тачкама 7,8 и 9 предложеног дневног реда. 
 
Предсједавајућа је такође обавијестила присутне да је своју спријеченост да 
присуствује сједници најавио одборник Тонћи Ћурчија. 
 
Полазећи од члана 64 став 1 и 2 Пословника Скупштине општине Херцег Нови, 
предсједавајућа је након извршене прозивке констатовала да сједници од укупно 35 
одборника присуствују 33 одборника, те да су обезбјеђени услови за пуноважан рад 
и одлучивање. 
 
Предсједавајућа је, полазећи од члана 66 став 1 Пословника Скупштине општине 
Херцег Нови, ставила на изјашњавање Извод из записника са  XI редовне сједнице 
Скупштине општине Херцег Нови одржане дана 22.08.2013. године и констатовала 
да је Извод из записника усвојен уз 24 гласа „за“ и 9 гласова „уздржани“. 
 
Поводом коментара на добијене одговоре на одборничка питања за ријеч се јавила 
одборница Сандра Пожгај која је изразила незадовољство добијеним oдговором на 
одборничко питање постављено на X редовној сједници Скупштине општине 
Херцег Нови, и поставила допунско одборничко питање које гласи: „Када је тачно 
истекао Уговор о обављању јавног превоза путника у градском саобраћају између 
превозника који сада врши услуге јавног превоза тј. компаније „Блуе лине“ и 
Општине Херцег Нови“. 
У даљој расправи за ријеч се јавила одборница Тамара Влаовић која је такође 
изразила незадовољство добијеним одговорима и том приликом је позвала грађане 
да се убудуће за сва питања везана за израду пројектне документације и санацију 
пута Гомила- Ратишевина-Мојдеж директно обрате секретару Секретаријата за 
комунално стамбене послове и заштиту животне средине као и да се нада се да ће у 
што скоријем року доћи до реализације наведене инвестиције.  
Такође је изразила незадовољство одговором на одборничко питање које се односи 
на санацију пута Суторина-Мојдеж (Тијесни кланац) па је позвала Предсједника 
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општине да да појашњења. Незадовољство недобијањем одговора на одборничко 
питање изразила је и одборница Јармила Радовић. 
Предсједавајућа је упознала присутне да је од стране Предсједника општине 
накнадно пристигао захтјев за проширење предложеног дневног реда и то са 
следећим тачкама: Предлог Одлуке о организовању Јавне установе културе 
„Херцег-фест“ Херцег Нови; Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
локалним административним таксама и Извјештај о остварењу Буџета у периоду 
01.01.2013.-30.06.2013. године.  
Такође је том приликом упознала присутне да је одборницима на клупе достављен 
још један предлог Предсједника општине за проширење предложеног дневног реда 
са тачком: Предлог Одлуке о усвајању Протокола о сарадњи између Оштине 
Херцег Нови и ЈП „Регионални водовод Црногорско приморје“ и да је повукао 
Предлог Одлуке о организовању Јавне установе културе „Херцег-фест“ Херцег 
Нови. 
 
Одборник Андрија Радман је испред Клуба одборника Демократске партије 
социјалиста предложио да се тачке предложеног дневног реда: Предлог Одлуке о 
давању сагласности на Статут ЈУ „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија 
Јосип Бепо Бенковић„ Херцег Нови и Предлог Одлуке о оснивању ЈП „Паркинг 
сервис“ ДОО Херцег Нови повуку из предлога дневног реда.  
 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање да се предложени дневни ред допуни са 
следећом тачком: Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о локалним 
административним таксама и констатовала да су одборници након изјашњавања уз 
19 гласова „ за“ и 14 гласова „ уздржани“ усвојили предлог да се предложени 
дневни ред прошири са наведеном тачком. 
 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање предлог да се предложени дневни ред 
допуни са следећом тачком: Извјештај о остварењу Буџета у периоду 01.01.2013.-
30.06.2013. године и констатовала да су одборници након изјашњавања уз 19 
гласова „ за“ и 14 гласова „ уздржани“ усвојили предлог. 
 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање предлог  да се предложени дневни ред 
допуни са следећом тачком: Предлог Одлуке о усвајању Протокола о сарадњи 
између Оштине Херцег Нови и ЈП „Регионални водовод Црногорско приморје и 
констатовала да су одборници након изјашњавања једногласно усвојили предлог. 
. 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање предлог одборничког клуба 
Демократске партије социјалиста да се Предлог Одлуке о давању сагласности на 
Статут ЈУ „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић„ 
Херцег Нови, повуче из предлога дневног реда и након изјашњавања констатовала 
да уз 14 гласова „за“, 18 гласова „ против“ и 1 глас „уздржани“ није усвојен 
предлог да се наведена тачка повуче из предлога дневног реда. 
 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање предлог одборничког клуба 
Демократске партије социјалиста да се Предлог Одлуке о  оснивању ЈП „Паркинг 
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сервис“ ДОО Херцег Нови повуче из предлога дневног реда и након изјашњавања 
констатовала да, уз 13 гласова „за“, 18 гласова „ против“ и 2 гласа „уздржани“, није 
усвојен предлог да се наведена тачка повуче из предлога дневног реда. 
 
Одборник Андрија Радман реагује процедурално и позива се на члан 60 став 3 
Пословника  у коме се између осталог наводи да сва акта која нису припремљена у 
складу са Законом не могу бити предмет скупштинског разматрања, те тражи да се 
Скупштина прозивком изјасни о повреди Пословника. 
Такође том приликом тражи да се Одбор за статут и прописе изјасни шта се дешава 
уколико надлежни орган у овом случају Министарство културе утврди и укаже на 
одрђене неправилности  а Скупштина тј. владајућа коалиција ипак подржи да се 
такав материјал ипак уврсти у дневни ред. 
 
Секретар Скупштине Милован Бендераћ даје појашњење да Министарство културе 
није покренуло поступак утврђивања законитости аката па није ни утврђена 
незаконитост истих. 
 
Одборница Зорица Гавриловић процедурално реагује и наводи да је против оваквог 
начина рада Скупштине и изношења оптужби без претходно утврђене кривице. 
 
Предсједавајућа је позвала одборнике да се изјасне да ли је дошло до повреде 
процедуре приликом изгласавања да Предлог Одлуке о давању сагласности на 
Статут ЈУ „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић“ 
буде предмет скупштинског разматрања и након изјашњавања одборника 
констатовала да су одборници уз 14 гласова „за“, 18 гласова „ против“ и  1 глас 
„уздржани“ утврдили да није дошло до повреде процедуре. 
 
Предсједавајућа је након изјашњавања одборника констатовала да су одборници уз 
19 гласова „за“, 2 гласа „ против“ и 12 гласова „уздржани“ усвојили следећи 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
1. Извјештај о остварењу Буџета у периоду 01.01.2013-30.06.2013. године. 
2. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут ДОО „Чистоћа“ Херцег 

Нови. 
3. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут ЈУ „Градски музеј Мирко 

Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови. 
4. Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 

„Комунално стамбено“ Херцег Нови. 
5. Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 

„Водовод и канализација“ Херцег Нови. 
6. Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 

„Спортски центар Игало“ Игало. 
7. Предлог Одлуке о оснивању „Паркинг сервис“ ДОО Херцег Нови. 
8. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о локалним 

административним таксама. 
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9. Предлог Одлуке о усвајању Протокола о сарадњи између Оштине Херцег 
Нови и ЈП „Регионални водовод Црногорско приморје“. 

10. Програм подизања спомен обиљежја на територији Општине Херцег Нови у 
2013. години. 

11. Извјештај о стању уређења простора Општине Херцег Нови за 2012. годину. 
12. Програм уређења простора Општине Херцег Нови за период септембар 

2013- септембар 2014.  
13. Извјештај о раду Комисије за праћење реализације Акционог плана за борбу 

против корупције у Општини Херцег Нови (2009-2012) за 2012. годину и 
прву половину 2013. године. 

14. Акциони план за борбу против корупције у локалној самоуправи Општине 
Херцег Нови (2013-2014) 

15. Одборничка питања и одговори. 
 

I 
Одбор за буџет и финансије Скупштине општине Херцег Нови  Нови уз 4 

гласа „за“ и 2 гласа „уздржан“  предлаже Скупштини да Извјештај о остварењу 
Буџета у периоду 01.01.2013.-30.06.2013.године, стави у скупштинску процедуру. 

Радован Божовић, секретар Секретаријата за финансије, туризам и 
економски развој дао је уводно излагање поводом Извјештаја о остварењу Буџета у 
периоду 01.01.2013-30.06.2013. године. 

У отвореној расправи поводом Извјештаја за ријеч се јавио одборник 
Милош Биговић који се том приликом захвалио на исцрпном Извјештају aли да 
исти нема неки велики значај, те поставио следећа питања: Да ли се на бази 
постојећег стања може очекивати Ребаланс буџета у току текуће године, те да ли се 
планира Ребаланс на више или на ниже? Уколико дође до Ребаланса Буџета да ли 
се очекује пробијање појединих ставки по потрошачким јединицама, тј. да ли се 
очекује већа исплата појединих потрошачких јединица у односу на оно што је била 
динамика исплате до сада? Конкретно мисли на Радио Херцег Нови с обзиром да се 
из Извјештаја види да ће Радио Херцег Нови изискивати додатна средства, те 
поставља питање који су разлози за то, до ког износа се очекује повећање, да ли је 
повећано финансирање наведеног сервиса оправдано с обзиром да исти не прати 
савремене токове и у раду истог потребне су знатне промјене и освјежења. 
Такође је том приликом затражио одређена појашњења по питању судских пресуда. 

Одборница Тамара Влаовић сматра да се из приложеног јасно види да се 
ради о потрошачком Буџету с обзиром да највећи приход представљају средства 
добијена од дугорочног закупа Касарне Кумбор која су морала да буду 
компензована за лична примања запослених у Општини и јавних предузећима. 
Такође том приликом поставља питање да ли се убудуће Капитални Буџет може 
реалније планирати, с обзиром да је до 30.06.2013. године реализовано само 4,5% 
Капиталног Буџета.  

Одборник Зоран Ковачевић је истакао да је дошло до остварења Буџета у 
износу од 50% али све захваљујући приходима оствареним по основу закупа 
Касарне Кумбор, у противном би имали остварење Буџета испод 20%. Поставља 
питање на основу чега је дошло до повећања прихода у дијелу који се односи на 
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примања концесионих добара, и тражи појашњење ставке- трошак за интернет 
презентацију у износу од 8.000,00 евра. 
Поставља питање зашто је остварен мањи приход по основу комуналног опремања 
грађевинског земљишта и зашто нису утрошена средства планирана у ставци- ддд 
јавних површина, с обзиром да под истом потпадају и трошкови запрашивања 
против комараца, а свједоци смо да је у сусједној земљи било значајног броја 
обољења вирусом западног Нила који преносе комарци. 
Истиче да за издатке за одржавање јавне расвјете у појасу морског добра није било 
издвајања средстава, те предлаже да се у будуће бар за дио од Титове виле до I фазе 
Института, гдје је јавна расвјета на нивоу сеоског подручја, планирају средства и за 
тај дио и то у предсезони.  
Сматра да није примјерено да се код ЈУ „Градски музеј Мирко Комненовић и 
галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови планирају средства за трошкове зарада 
запослених али не и за организовање Програма, и да се код прераспоређивања 
средстава мора повести рачуна да оне инвестиције које су битне за припрему 
туристичке сезоне, реализују у првих 6 мјесеци. 

Одборник Ђуро Марић наводи да се из Извјештаја јасно може видјети да ће 
доћи до Ребаланса Буџета, те да је у првих 6 мјесеци у реализацију капиталних 
инвестиција уложено свега 5%, и да Капитални Буџет већ низ година служи 
владајућој коалицији као политички памфлет те да је крајње вријеме да иста 
покаже озбиљност и не обећава оно што није у стању да испуни.  Такође се из 
Извјештаја може закључити да је до пуњења Буџета дошло захваљујући 
средставима од закупа Касарне Кумбор тј. у дијелу који у већини не зависи од 
активности локалне самоуправе. 
Даље је истакао да се не треба хвалити чињеницом да је враћен кредит ЦКБ Банци 
за асфалтирање пута од Енергропројекта до Војне болнице кад је то била обавеза 
инвеститора. Такође је том приликом поставио питање колико је средстава 
уплаћено за санацију депоније Тисова глава, те  затражио и да му се појасни одакле 
толика диспропорција у остварењу Буџета по питању појединих општинских 
служби, осим ако одговор не лежи у чињеници да је у појединим Секретаријатима 
дошло до нових запослења.   

Одборник Урош Филиповић је навео да је добро што је Буџет остварен у 
износу од 50 % али такође нагласио чињеницу да то није заслуга локалне 
самоуправе, да су средства добијена од закупа Касарне Кумбор већ одавно 
потрошена и да оваква широка коалиција није у стању да обезбједи 
рационализацију трошкова с обзиром да по појединим предузећима и јавним 
установама има и по више руководећих лица. Такође том приликом изражава 
недоумицу по питању реализације дуго очекиване инвестиције- реконструкција 
улице од Галеба до Хотела Плажа у току текуће године. Сматра да се у 
образложењу Извјештаја није требало позивати на чињеницу да је остварење 
Капиталног Буџета дијелом успорено љетњом забраном радова кад се иста не 
поштује ни од стране локалне самоуправе и као примјер наводи да су радови на 
реконструкцији саобраћајнице од Енергопројекта до Војне болнице трајали до краја 
јула. Такође поставља питање шта ће бити са средствима која треба да оствари ЈП“ 
Комунално стамбено“. 
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Одборник Милош Коњевић поставља питања кад се планира реализација 
пројекта изградње заобилазног пута у насељу Гомила као и изградња спортских 
терена на Топлој и Гомили. 

Одборник Зоран Бошњак поставља питање зашто нису реализована следећа 
средства: издаци за изградњу прве фазе тротоара од Топле до Игала уз магистралу, 
издаци за реконструкцију улице од Галеба до Хотела Плажа и издаци за рушење 
руинираних објеката као и зашто су оволике диспропорције по питању зарада 
запослених по појединим секретаријатима и службама.  
Уговором о изградњи Постројења за прераду отпадних вода је предвиђено да 
радови на изградњи истог буду завршени у фебруару наредне године, а по 
постојећем стању је очигледно да ће доћи до пробијања рокова, па пита колико су 
прековремени радови обухваћени до сада и зашто је од укупно предвиђених 
35.000,00 евра за изградњу игралишта на Савини утрошено свега 1.452,00 евра. 

Одборник Драган Јанковић поставља питање одакле оволики несклад у 
подацима који су изнијети у Извјештају о остварењу Буџета и Програму о уређењу 
простора, који су подаци тачни и да ли је постојала или није постојала 
координација рада служби локалне самоуправе приликом формирања ова два 
документа. 
 
Секретар Секретаријата за финансије, туризам и економски развој је дао одређена 
појашњења након чега су се у другом кругу расправе за ријеч су се јавили 
одборници Урош Филиповић који није у потпуности био задовољан појашњењем 
везано за расподјелу средстава која треба да оствари ЈП „Комунално стамбено“, и  
још једном указао на важност реализације инвестиције- реконструкција градске 
саобраћајнице од Галеба до Енергопројекта, и одборник Драган Јанковић који је 
изразио незадовољство добијеним одговором који се односио на питање који 
документ је прецизнији у погледу података Извјештај о остварењу Буџета или 
Програм уређења простора. 

Одборник Милош Биговић је затражио да се у ставци 4126 Извјештаја – 
„издаци за скупштиснке одборнике“ избрише ријеч „скупштинске“. 

Одборник Зоран Ковачевић је поставио питање из ког разлога је у првих 
шест мјесеци дошло до  100% повећаног прихода од концесионих накнада у односу 
на планирани приход и праксу од претходних година и истиче да је неопходно 
кориговати ставку за интернет презентацију. 

Како више није било заинтересованих за расправу Предсједавајућа је 
ставила на изјашњавање Извјештај о остверењу Буџета у периоду 01.01.2013-
30.06.2013. године, те након изјашњавања одборника констатовала да су одборници 
уз 18 гласова „за“ и 11 гласова „уздржани“ усвојили следећи 
 

З а к љ у ч а к 
УСВАЈА СЕ Извјештај о остварењу Буџета у периоду 01.01.2013-30.06.2013. 
године. 

II 
Одбор за статут и прописе једногласно предлаже Скупштини општине 

Херцег Нови да педлог Одлуке о давању сагласности на Статут ДОО „Чистоћа“ 
Херцег Нови усаглашен са Законом и Статутом, стави у скупштинску процедуру.  
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Одбор за комунално стамбену дјелатност једногласно предлаже Скупштини 

општине Херцег Нови да предлог Одлуке о давању сагласности на Статут ДОО 
„Чистоћа“ Херцег Нови, стави у скупштинску процедуру. 

Уводно излагање по Предлогу Одлуке о давању сагласности на Статут ДОО 
„Чистоћа“ Херцег Нови дао је секретар Секретаријата за комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине. 
 
Како није било заинтересованих за расправу Предсједавајућа је ставила Предлог на 
изјашњавање и констатовала да су одборници уз 25 гласова „за“ усвојили следећи 
 

З а к љ у ч а к 
ДОНОСИ СЕ Одлука о давању сагласности на Статут ДОО „Чистоћа“ Херцег 
Нови, у предложеном тексту. 
 

III 
Одбор за статут и прописе једногласно предлаже Скупштини општине 

Херцег Нови да педлог Одлуке о давању сагласности на Статут ЈУ „Градски музеј 
Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Беновић“ Херцег Нови, усаглашен са 
Законом и Статутом стави у скупшштинску процедуру.  

Одбор за друштвне дјелатости Скупштине општине Херцег Нови уз 6 
гласова „за“ и 1 гласом „уздржани“  предлаже Скупштини да  Предлог Одлуке о 
давању сагласности на Статут ЈУ „ Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија 
Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови, стави у скупштинску процедуру. 

Уводно излагање по Предлогу Одлуке о давању сагласности на Статут ЈУ 
„Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови 
дао је Владимир Жутковић, секретар Секретаријата за друштвене дјелатности 
Општине Херцег Нови. 

Одборница Тамара Влаовић је истакла да је одборнички клуб Демократске 
партије социјалиста дао предлог да се Предлог Одлуке повуче са дневног реда и да 
све активности након доношења Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
организовању јавне установе „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип 
Бепо Бенковић“ Херцег Нови, нису у складу са одредбама Закона о култури, те да 
је Министарство културе у више наврата реаговало уз захтјев да се наведена 
Одлука као и Рјешење о формирању Савјета Јавне установе ускладе са Законом. 
Локална управа се упорно оглушује о налоге Министарства културе па је сва прича 
око усвајања Статута Јавне установе излишна док се не коригују све неправилности 
на које указује Министарство културе. 

Одборник Драган Јанковић указује да Министарство културе кроз своју 
коресподенцију са Општином Херцег Нови упорно покушава да се његови налози 
који се тичу реорганизације Јавне установе и формирања Савјета Јавне установе 
изврше, те да је обавеза ове Скупштине да штити законитост и одложи одлучивање 
по Предлогу Одлуке о доношењу Статута Јавне установе док се све неправилности 
и недоумице не ријеше. 

Данијела Ђуровић предсједница Скупштине је изразила незадовољство што 
су дописи Министарства културе доступни на сајту Радио Јадрана неколико дана 
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прије него што дођу до Службе Скупштине. Такође је нагласила да је 
Министарство културе до сада реаговало по основу обавјештења тадашњег в.д. 
директора Јавне установе, а касније наводе само име госпође Радмиле Ћапин и 
траже да се Скупштина изјасни по основу навода дотичне госпође. Сви дописи 
Министарства културе су садржали упутства и изводе из Закона о начину и 
поступку формирања Јавне установе и њених органа као и њихов редослед, чега се 
ова Скупштина доношењем својих аката и придржавала. Ниједан акт који је 
донијела ова Скупштина није оспорен од стране надлежних органа. Сматра да сва 
Рјешења о формирању Савјета јавних установа културе у Црној Гори треба да буду 
једнообразна у погледу правних диспозиција, те уколико ова Скупштина донесе 
неку Одлуку за коју надлежне институције утврде да није законита, у том случају 
ће Скупштина поступити у складу са налозима мјеродавних институција. 

За ријеч се јавио потпредсједник Општине Младен Ростовић који је дао 
кратки осврт на чињенице из историје и указао да је члан Савјета Јавне установе 
предложен од стране Српске коалиције и те како компетентан и поткован знањем о 
историји нашег народа.  

Одборник Андрија Радман реагује процедурално јер се у Скупштини не 
поштује Устав Црне Горе и антифашистичке тековине уставног поретка Црне Горе, 
и зато што се потпредсједнику Општине дозвољава да својим изјавама 
„разводњава“ расправу по датом Предлогу Одлуке и тиме не дозвољава 
одборницима Демократске партије социјалиста да укажу на оно што је од значаја за 
тему која је предмет расправе. 

Данијела Ђуровић предсједница Скупштине је замолила одборнике да воде 
рачуна о свом вокабулару и да се у својим дискусијама фокусирају на оно што је 
предмет расправе. 

Одборник Обрад Гојковић  је навео да је Социјалистичка народна партија у 
току коалиционих преговора, с обзиром на лоше стање у Јавној установи, 
затражила  привремено руководеће мјесто у тој Јавној установи у намјери да 
унаприједи и побољша рад исте. У даљем наводи да су у институцијама културе у 
Херцег Новом „инсталирани доушници, паралелне агенције за националну 
безбједност и службе сигурности Демократске партије социјалиста“. Што се тиче 
неких запослених у Министарству културе, истима је у међувремену прекинут 
радни однос из разлога што су оптужени за озбиљне проневјере државних ресурса. 

Одборник Ђуро Марић реагује у име Клуба и наводи да је Клуб одборника 
Демократске партије социјалиста годинама указивао на нерад и лоше стање у 
установама културе. Позива одборника Гојковића да уколико има потребну 
аргументацију, јавно изнесе примјере незаконитих радњи и исте процесуира. 

Услиједила је реплика између одборника Обрада Гојковића и Ђура Марића, 
након чега се за ријеч јавио одборник Милош Биговић који је најоштрије 
демантовао тврдње да локална самоуправа крши Законе и одговорно тврди да су 
приликом реорганизације Јавне установе све процесне радње испоштоване. Сматра 
да би компаративна пракса и опипљиви критеријуми могли помоћи да се превазиђе 
овај проблем па предлаже да се од Министарства културе затражи податак о 
референцама чланова Савјета у осталим општинама Црне Горе. 

Услиједила је реплика одборника Обрада Гојковића и Андрије Радмана. 
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У наставку расправе за ријеч се јавио одборник Драган Шимрак који истиче 
да су претходне дискусије управо потврдиле чињеницу да је ову тачку требало 
скинути са дневног реда сједнице док се пословање ове Jавне установе не усклади 
са Законом. У даљем истиче да СДП већ годинама указује на проблеме у овој јавној 
установи и сматра да чланови Савјета не испуњавају законске критеријуме.   

Одборник Драган Јанковић је нагласио да је Министарство културе својим 
дописом од 11.07.2013. године јасно указало да је доношењем Рјешења о 
именовању чланова Савјета Јавне установе и његовом измјеном,  учињена повреда 
члана 43 Закона о култури и да према томе треба и поступити. Предлаже да се 
оформи Комисија која би извршила увид у све досад предузете активности везане 
за реорганиазцију Јавне установе.  

Одборница Тамара Влаовић поставила је питање како се може користити 
нови службени печат Установе када иста још увјек није регистрована пред 
Привредним судом. Сматра да је руковођење Секретаријатом за друштвене 
дјелатности од стране садашњег секретара неодговарајуће што има за последицу 
нефунционисање Јавних установа на територији Општине Херцег Нови. Истиче да 
је лице које је вршило дужност директора требало да обавља ту дужност до 
окончања процеса реорганизације Установе. 

Предсједница Скупштине Данијела Ђуровић је између осталог нагласила да 
Министарство културе није издало налог да се стави ван снаге Рјешење именовању 
чланова Савјета Установе и да уколико постоје одређене неправилности то ће 
ријешавати надлежни органи. 

Одборник Обрад Гојковић сматра да се на одборнике врши одређен 
притисак зато што је у току трајања сједнице  Скупштине тужилаштво поднијело 
захтјев за доставу записника са те сједнице а Министарство културе захтјева 
поништење Одлуке која још увјек није ни донијета. 

Одборник Милош Биговић предложио је да се донесе закључак да 
Скупштина захтјева од Министарства културе да достави информацију да ли су сви 
Савјети Јавних установа културе у Црној Гори формирани у складу са чланом 43 и 
51 Закона о култури и да ли је била једнообразна процедура у свим општинама. 

Одборник Обрад Гојковић предлаже да се закључак који је предложио 
одборник Милош Биговић допуни са питањем: да ли су све општине приликом 
доношења оваквих одлука морале да Министарству културе достављају биографије 
лица које именују као и  да ли је Министарство културе у некој другој Општини 
покренуло овакву процедуру. 

Одборник Борис Вујовић такође је предложио допуну закључка одборника 
Милоша Биговића да се од Министарства културе тражи да се доставе примјери о 
именовању Савјета јавних установа културе у другим општинама ради упоређења, 
на шта Секретар Скупштине наводи да је у каталогу прописа већ извршио увид у 
више Рјешења о формирању Савјета установа културе на нивоу Црне Горе, те да се 
ни једно од њих не разликује од Рјешења које је донијела ова Скупштина. 

Секретар Секретаријата Владимир Жутковић дао је одређена појашњења 
након чега је услиједило реаговање Предсједнице Скупштине која је упозорила 
учеснике у расправи да се придржавају одредби Пословника које се тичу 
поштовања одборника и начина обраћања. Услиједило је и процедурално 
реаговање одборника Андрије Радмана у истом смислу који је том приликом 



 10

затражио да се Скупштина изјасни појединачном прозивком по датом Предлогу 
Одлуке. 

Одборник Драган Јанковић је предложио да се са доношењем закључка 
причека до добијања одговора од стране Министарства културе. 
 
Како више није било заинтересованих за расправу, предсједавајућа је обједињујући 
предлог закључка одборника Милоша Биговића и Обрада Гојковића ставила на 
изјашњавање и констатовала да су одборници уз 32 гласа „за“ донијели следећи 
 

З а к љ у ч а к 
Скупштина општине Херцег Нови тражи од Министарства културе Црне Горе да 
достави информацију да ли су сви Савјети установа културе у Црној Гори 
формирани у складу са чланом 43. и чланом 51. Закона о култури, као и да ли је 
била једнообразна процедура, са достављеним биографијама чланова Савјета, у 
свим локалним самоуправама по питању доношења Рјешења о именовању Савјета 
установа културе.  
 
Предсједавајућа је констатовала да су одборници гласали појединачно, прозивком, 
како слиједи:  
Данијела Ђуровић „за“, Обрад Гојковић „за“, Владимир Мрачевић „за“, Јелена 
Бегенишић „за“, Богдан Кочетановић „за“, Љиљана Бојанић „за“, Божо Укропина 
„за“, Предраг Анђелић „за“, Саво Паликућа „за“, Владо Миловић „за“, Шпиро 
Живковић „за“, Зорица Гавриловић „за“, Милош Биговић „за“, Душанка Џакула 
Тушуп „за“, Борис Вујовић „за“, Зоран Песторић „за“, Војислав Пантовић „за“, 
Илија Веселиновић „за“, Милош Коњевић „уздржан“, Ђуро Марић „против“, 
Андрија Радман „против“, Славко Вавић „против“, Јармила Радовић „против“, 
Млађен Булајић “против“, Тамара Влаовић „против“, Вељо Јауковић „против“, 
Зоран Ковачевић „против“, Гордана Рајовић „против“, Драган Јанковић „против“, 
Сандра Пожгај „против“, Драган Шимрак „против“ и Урош Филиповић „уздржан“, 
да је 18 одборника гласало „за“, 12 „против“ и 2 „уздржани“ и да је усвојен следећи  
 

З а к љ у ч а к 
ДОНОСИ СЕ  Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ „Градски музеј 
Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови, у 
предложеном тексту. 

VI 
Одбор за статут и прописе једногласно предлаже Скупштини општине 

Херцег Нови да Предлог Одлуке о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу „Комунално стамбено“ Херцег Нови усаглашен са  Законом и 
Статутом стави у скупштинску процедуру. 

Одбор за комунално стамбену дјелатност једногласно предлаже Скупштини 
општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу „Комунално стамбено„ Херцег Нови, стави у скупштинску 
процедуру.  

Уводно излагање по Предлогу Одлуке дао је Марко Мирјанић, секретар 
Секретаријата за комунално стамбене послове и заштиту животне средине. 
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Поводом отворене расправе по Предлогу Одлуке за ријеч се јавио одборник 
Андрија Радман који је том приликом истакао да су све четири Одлуке које су 
предмет дневног реда и које се односе на реорганизацију јавних предузећа требале 
да буду једнообразне. У даљем  предлаже да се у члану 1. одлуке умјесто ријечи „за 
уређење и одржавање околине“ стоје ријечи: „ради обављања послова уређења и 
одржавања околине“; да се члан 2 и члан 3 Одлуке обједине у члан  2 те да се у том 
смислу пренумеришу накнадни чланови; да се у садашњем члану 5. став 1 испред 
ријечи „Назив“ дода ријеч „Пуни“; да се садашњи члан 12 након првог става 
подијели на два члана; да се у члану 14 умјесто ријечи: „9 чланова“  стоје ријечи „5 
чланова“ и умјесто ријечи :“8 чланова“ стоје ријечи:“ 4 члана“ , те да у члану 21. 
умјесто ријечи :“60 дана“ стоје ријечи: „30 дана“. 

Одборница Зорица Гавриловић поставља питање колико чланова броји 
Одбор директора предузећа „Бокапродукт-АД Монтепранцо“ и колико износи 
мјесечна накнада за предсједника и чланове наведеног Одбора директора. 
Андрија Радман даје појашњење да Одбор директора предузећа „Бокапродукт-АД 
Монтепранцо“ броји 3 члана, те да мјесечна накнада за члана Одбора директора 
износи 250,00 евра док за предсједника износи 300,00 евра. 

Марко Мирјанић, секретар Секретаријата за комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине, испред предлагача прихвата амандмане које се односе на 
чланове 1, 2 , 5 и 12, а амандмане који се односе на чланове 14 и 21, одбија. 

Како више није било заинтересованих за расправу предсједавајућа је ставила 
на изјашњавање амандман на члан 14 Предлога Одлуке који је уложио одборник 
Андрија Радман и који гласи: умјесто ријечи: „9 чланова“ да стоје ријечи „5 
чланова“ и умјесто ријечи : “8 чланова“ да стоје ријечи:“ 4 члана“, те након 
изјашњавања одборника, констатовала да одборници уз 11 гласова „за“, 16 гласова 
„против“ и 4 гласа „уздржани“, нису усвојили исти.  

Предсједавајућа је ставила на изјашњавање амандман на члан 21 Предлога 
Одлуке који је уложио одборник Андрија Радман и који гласи: умјесто ријечи :“60 
дана“ да стоје ријечи: „30 дана“., те након изјашњавања одборника, констатовала да 
одборници уз 11 гласова „за“, 15 гласова „против“ и 4 гласа „уздржани“, нису 
усвојили исти.  

Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Предлог Одлуке о оснивању 
Друштва са ограниченом одговорношћу  „Комунално стамбено“ Херцег Нови, те 
након изјашњавања одборника, констатовала да су одборници уз 19 гласова „за“ и 
12 гласова „ уздржани“ усвојили следећи 

 
З а к љ у ч а к 

ДОНОСИ СЕ  Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 
“Комунално стамбено“Херцег Нови  ,  уз следеће измјене: 

- у члану 1 ријечи: „за уређење и одржавање околине“ бришу се и треба 
да стоје ријечи: “ради обављања послова уређења и одржавања 
околине“; 

- чланови 2 и 3 обједињују се у члан 2, а члан 4. постаје члан 3; 
- у члану 4 став 1 испред ријечи:“ Назив“ додаје се ријеч: „Пуни“; 
- у члану 11 ставови 2 и 3  постају ставови 1 и 2 новог члана 12. 
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V 
Одбор за статут и прописе једногласно предлаже Скупштини општине 

Херцег Нови да предлог Одлуке о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу „Водовод и канализација“ Херцег Нови усаглашен са Законом и 
статутом стави у скупштинску процедуру.  

Одбор за комунално стамбену дјелатност  уз  три гласа „за“  и два гласа 
„против“ и један глас „уздржан“ није заузео став да Предлог Одлуке о оснивању 
друштва са ограниченом одговорношћу „Водовод и канализација“ Херцег Нови, 
стави у скупштинску процедуру.  

Уводно излагање по Предлогу Одлуке дао је Марко Мирјанић, секретар 
Секретаријата за комунално стамбене послове и заштиту животне средине. 

У отвореној расправи по Предлогу Одлуке за ријеч се јавио одборник 
Андрија Радман који је том приликом предложио да се у члану 4 став 3 исправи 
словна грешка; да се у члану 8 брише став 2;  у члану 15 предлаже да се смањи број 
чланова одбора директора, да се у члану 20 став 1 имјесто ријечи „90 дана“ стоје 
ријечи:“30 дана“, да у члану 20 став 2 умјесто ријечи: „30 дана“ стоје ријечи: „15 
дана“.  

Такође је том приликом истакао да би члан 21 став 2 у коме се између 
осталог каже да ће се процјена имовине Друштва извршити у року од 6 мјесеци од 
дана уписа  Друштва у Централни регистар привредних субјеката, имао своју сврху 
да нису недавно утрошена значајна средства за процјену имовине Јавног предузећа, 
те поставља питање да ли је исплативо и сврсисходно поново издвајити значајна 
средства за ту намјену. У даљем наводи да ће Клуб одборника Демократске партије 
социјалиста бити уздржан по датом Предлогу Одлуке с обзиром на бројне 
проблеме и неразјашњене околности под којима послује ово Јавно предузеће. 

Одборник Ђуро Марић је затражио да се предлагач одреди да ли је Зоран 
Шабановић директор или в.д. директор, с обзиром да у члану 23 Предлога Одлуке 
стоји да је исти директор.  

Марко Мирјанић, секретар Секретаријата за комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине испред предлагача наводи да прихвата амандмане на 
чланове 4 и 8, док се амандман на члан 15 не прихвата. Што се тиче амандмана на 
члан 20 прихвата да се смање рокови те да у ставу 1 умјесто: „90 дана“ стоји „60 
дана“ а у ставу 2 умјесто: „30 дана“ стоји „15 дана.“ 

Одборник Андрија Радман наводи да није добио објашњење везано за члан 
21 став 2 те предлаже да се исти брише. 

Одборник Милош Биговић наводи да је од изузетне важности да се изврши 
ревалоризација имовине овог Јавног предузећа и сведе на њено реално стање. 

Одборница Душанка Џакула Тушуп је такође изразила недоумице по 
питању правног статуса руководиоца овог Јавног предузећа , те поставила питање 
да ли је усвајањем датог Предлога Одлуке ова Скупштина дала сагласност да се 
актуелни руководилац именује за директора.  

Одборници Тамара Влаовић и Андрија Радман су затражили да се предлагач 
одреди да ли је Зоран Шабановић директор или в.д. директора ЈП „Водовод и 
канализација“ 

Марко Мирјанић у име предлагача наводи да не прихвата амандман да се у 
члану 21 брише став 2. У даљем потврђује да је Зоран Шабановић директор ЈП 
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„Водовод и канализација“, на шта реагује одборник Милош Биговић и наводи да је 
у процесно правном смислу Зоран Шабановић в.д. директор , те да очекује да се та 
одређеница унесе у члан 23. испред ријечи „директор“, што у коначном предлагач 
прихвата. 

Одборник Ђуро Марић поставља питање, с обзиром да Зоран Шабановић 
није добио сагласност оснивача на његово постављење, ко је истог именовао за в.д. 
директора, да ли је то био Управни одбор Јавног предузећа и којом Одлуком или га 
је именовао Предсједник Општине. 

Предсједница Скупштине Данијела Ђуровић даје појашњење да је умјесто 
функције могло да стоји и овлаштено лице, али да се у сваком случају датим 
Предлогом Одлуке прописује процедура којом ће се између осталог бирати и 
извршни директор Јавног предузећа у роковима који су предвиђени чланом 20 
Предлога Одлуке. 

Како више није било заинтересованих за расправу, предсједавајућа је 
ставила на изјашњавање амандман на члан 15 Предлога Одлуке, те након 
изјашњавања, констатовала да одборници уз 12 гласова „за“, 17 гласова „против“ и 
2 гласа „уздржани“, нису усвојили исти.  

Предсједавајућа је ставила на изјашњавање амандман на члан 21 Предлога 
Одлуке који је дао одборник Андрија Радман, те након изјашњавања, констатовала 
да одборници уз 24 гласа „за“ и 6 гласова „против“ усвојили исти.  

Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Предлог Одлуке о оснивању 
Друштва са ограниченом одговорношћу  „Водовод и канализација“ Херцег Нови, те 
након изјашњавања одборника констатовала да су одборници уз 18 гласова „за“, 11 
гласова“против“ и 1 глас „уздржани“ усвојили следећи 
 

З а к љ у ч а к 
ДОНОСИ СЕ  Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 
“Водовод и канализација“Херцег Нови  ,  уз следеће измјене: 

- у члану 8 брише се став 2; 
- у члану 20 став 1 умјесто ријечи“ 90 дана“  треба да стоје ријечи:“ 60 дана“; 
- у члану 20 став 2 умјесто ријечи“ 30 дана“ треба да стоје ријечи:“ 15 дана“; 
- у члану 21 брише се став 2; 
- у члану 23 бришу се ријечи: „директор“ и треба да стоје ријечи:“ в.д. 

директор“. 
 

VI 
Одбор за статут и прописе једногласно предлаже Скупштини општине 

Херцег Нови да предлог Одлуке о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу „Спортски центар“ Игало, усаглашен са Законом и Статутом стави у 
скупштинску процедуру.  

Одбор за друштвене дјелатости Скупштине општине Херцег Нови 
једногласно предлаже Скупштини да  Предлог Одлуке о оснивању Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Спортски центар Игало“- Игало, стави у скупштинску 
процедуру. 

У отвореној расправи по Предлогу Одлуке о оснивању Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Спортски центар Игало“ Игало за ријеч се јавио 
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одборник Андрија Радман који је том приликом предложио следеће измјене датог 
Предлога Одлуке: у члану 1 умјесто ријечи „за управљање“ додају се ријечи :“ ради 
обављања послова управљања“; да се члан 13 након првог става рашчлани на начин 
да ставови 2 и 3 постану ставови 1 и 2 новог члана 14,  те да постојећи члан 14 
постане члан 15; да се у садашњем члану 15 став 1 након ријечи : „четири члана“ 
стави тачка те да се бришу ријечи: „који своје функције обављају уз прописану 
мјесечну накнаду“. Такође је том приликом истакао да би приликом процјене 
имовине Јавног предузећа требало ријешити сва имовинско правна питања везана 
за непокретност и опрему Јавног предузећа, иако је ово једно од ријетких предузећа 
које остварује добре пословне резултате. 

Саво Моровић испред предлагача прихвата све амандмане које је уложио 
одборник Андрија Радман. 

Како више није било заинтересованих за расправу, Предсједавајућа је 
ставила на изјашњавање Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Спортски центар Игало“ Игало, те након изјашњавања одборника 
констатовала да су одборници уз 27 гласова „за“ усвојили следећи 

 
З а к љ у ч а к 

ДОНОСИ СЕ  Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 
“Спортски центар Игало“ Игало  ,  уз следеће измјене: 

- у члану 1 бришу се ријечи:“ за управљање“ и  уносе ријечи:“ за обављање 
послова управљања“. 

- у члану 13 ставови 2 и 3 постају ставови 1 и 2 новог члана 14, а члан 14 
постаје члан 15; 

- у члану 16 став 1 иза ријечи:“ и четири члана“ бришу се ријечи:“које своје 
функције обављају уз прописану мјесечну накнаду“ 

 
VII 

Одбор за статут и прописе једногласно предлаже Скупштини општине Херцег 
Нови  да предлог Одлуке о оснивању „Паркинг сервис“ ДОО Херцег Нови , 
усаглашен са Законом и Статутом стави у скупштинску процедуру. 

Одбор за комунално стамбену дјелатност уз  четири гласа „за“ и два гласа 
„против“ предлажу Скупштини општине Херцег Нови  да предлог Одлуке о 
оснивању „Паркинг сервис“ ДОО Херцег Нови, стави у скупштинску процедуру.  

Након уводног излагања по Предлогу Одлуке о оснивању „Паркинг сервис“ 
ДОО Херцег Нови, за ријеч се јавио одборник Андрија Радман који је том 
приликом истакао да је одборнички клуб Демократске партије социјалиста на 
почетку засиједања Скупштине затржио да се ова тачка повуче са дневног реда. 
Као образложење наводи да су се у задњем периоду појавиле информације а које 
нису на адекватан начин демантоване, да су се у овом предузећу десиле одређене 
злоупотребе и кривична дјела која су процесуирана. Сматра да би расправу по 
Предлогу Одлуке требало одгодити док се надлежни органи не изјасне по основу 
поднијетих пријава. 

Одборник Милош Биговић поставља питање одборничком клубу Демократске 
партије социјалиста с обзиром да су се у свом излагању веома критички опходили 
према организацији и функционисању овог Јавног предузећа, да ли су имали свог 
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представника у Управном одбору предузећа који је све своје одлуке доносио 
једногласно, да ли су одборници ДПС-а приликом усвајања Одлуке предложили 7 
амандамана које је ова Скупштина подржала као и да ли је наведена Одлука 
једногласно изгласана. 
У даљем наводи да се правац критике може усмјерити у погледу рада предузећа, 
цијене услуга, да ли су инкасанти довољно едуковани да обављају тај посао, шта се 
дешава са некомерцијалним површинама итд. 

Одборник Андрија Радман потврђује да је одборнички клуб Демократске 
партије социјалиста подржао доношење наведене Одлуке али да је проблем у 
примјени исте, те поставља питање зашто ова Скупштина никад није усвојила 
Правилник о одређивању паркинг мјеста на територији Општине Херцег Нови 
умјесто што имамо 900 нелегалних паркинг мјеста, на шта одборник Милош 
Биговић реагује и наводи да ће све предлоге које предложи одборнички клуб ДПС-
а, а који су конструктивни и унапређују и побољшавају услове живота града и 
грађана Херцег Новог, у потпуности подржати. Што се тиче подношења пријава од 
стране НВО „Избор“ сматра да све што је противзаконито треба да се 
санкционише, али да то овдје није случај јер незаконитости нису утврђене. 

Одборник Божо Укропина је упознао присутне на који начин се врши 
наплата паркинг мјеста путем СМС-а и да је Пореска управа у три наврата од 
2011.г. вршила финансијску контролу пословања овог Предузећа и том приликом 
није пронашла недостатке на које се позива одборнички клуб ДПС-а и НВО 
организација „Избор“. 

Андрија Радман поставља питање исправности пословања овог предузећа до 
2011.године и истакао да је велики број грађана незадовољан радом истог. 

Одборник Божо Укропина је истакао да су услуге паркирања у Херцег 
Новом најјефтиније у региону а да је пословање ЈП „Паркинг сервиса“ исправно и 
да служи као пословни примјер осталим општинама. 

Одборник Ђуро Марић у име клуба одборника ДПС-а поставља питање 
постојања урбанистичко- техничких услова за оцртана паркинг мјеста, да ли је на 
законит начин оформљена Агенција за управљање јавним паркиралиштима и 
гаражама на територији Општине Херцег Нови 2007.године, колика је добит овог 
предузећа у протекле 3 године и колики је износ орочених средстава, да ли је 2500 
људи потписало петицију за укидање ЈП“ Паркинг сервиса“, да ли постоји 
злоупотреба „паука“ и да ли Општина Херцег Нови остварује добит по основу рада 
овог Предузећа. 

Одборник Божо Укропина је појаснио вишеструке позивтивне ефекте 
пословања овог предузећа и нагласио да ће орочена средства бити усмјерена за 
изградњу нових објеката комуналне инфраструктуре. 

Одборник Андрија Радман је испред клуба одборника Демократске партије 
социјалиста затражио да се Сједница Скупштине прекине ради одржавања 
Колегијума предсједнице Скупштине и договора око даљег рада Скупштине, на 
основу чега је предсједавајућа у 16,00 часова дала паузу у трајању од 10 минута 
ради одржавања сједнице Колегијума. 

Предсједавајућа је констатовала да је рад сједнице Скупштине настављен у 
16,10 часова и упознала присутне да ће се након завршетка првог круга расправе по 
Предлогу Одлуке о оснивању „Паркинг сервис“ ДОО прећи на изјашњавање, без 
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вођења расправе по 9. тачци дневног реда – Предлогу Одлуке о усвајању 
Протокола о сарадњи између Општине Херцег Нови и ЈП“ Регионални водовод 
Црногорско приморје“, након чега ће се закључити рад Скупштине. О наставку 
сједнице одборници ће бити благовремено обавјештени. 

Одборник Милош Коњевић је поставио питања колико контролора је радило 
на наплати паркинга до јуна мјесеца, те да ли је Управни одбор предузећа заузео 
став по основу закључака које је донијела ова Скупштина на X редовној сједници. 
 

IX 
Oдборници су разматрајући Предлог Одлуке о усвајању Протокола о сарадњи 
између Општине Херцег Нови и ЈП “Регионални водовод Црногорско 
приморје“  уз 26 гласова „за“ и 2 гласа „уздржани“донијели следећи: 

З А К Љ У Ч  А К 
 

ДОНОСИ СЕ   Одлука о усвајању Протокола о сарадњи између Општине 
Херцег Нови и ЈП “Регионални водовод Црногорско приморје“, у предложеном 
тексту. 
 
Предсједавајућа се захвалила присутнима на сарадњи и закључила рад сједнице 
Скупштине у 16,20 часова. 
 
 
 
    СЕКРЕТАР      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
    Милован Бендераћ             мр Данијела Ђуровић  
 
 


