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И З В О Д 
из записника са XIV (четрнаесте) редовне сједнице Скупштине општине Херцег Нови, 
одржане дана 26.11.2013.године у просторијама општине Херцег Нови, са почетком у  9,00 
часова. 
 
Сједницом предсједава мр Данијела Ђуровић уз напомену да су материјали за данашњу 
сједницу упућени 15.11.2013. године свим одборницима, предсједнику Општине, 
потпредсједницима Општине, старјешинама органа  локалне управе, представницима 
невладиних организација 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“ у 
раду сједнице Скупштине учествују следећи представници невладиног сектора: 

- г-ђа Оливера Доклестић по тачкама 3, 4 и 13  предложеног дневног реда; 
- г-дин Илија Будеч по тачкама 5 и 11 предложеног дневног реда и 
- г-ђа Љиљана Крстић по тачки 12 предложеног дневног реда.  

 
Такође је обавијестила присутне да је своју спријеченост да присуствује сједници најавио 
одборник Милош Коњевић. 
 
Полазећи од члана 64 став 1 и 2 Пословника предсједавајућа је након прозивке одборника 
констатовала да сједници од укупно 35 одборника присуствује 29 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 усвајање Извод из записника са XIII  редовне  сједнице Скупштине 
општине Херцег Нови одржане дана 24.10.2013.године и констатовала да је Извод из 
записника са XIII редовне  сједнице Скупштине општине Херцег Нови, усвојен 
једногласно. 
 
Предсједавајућа је упознала присутне да предлагач повлачи тачку 9. предложеног дневног 
реда - Предлог Одлуке о доношењу измјена и допуна Локалне студије локације „Стари 
виногради“. 
 
У отвореној расправи по предложеном дневном реду, за ријеч се јавио одборник Андрија 
Радман  који је испред одборничког клуба ДПС-а  предложио да се тачка 15. предложеног 
дневног реда - Избор и именовања, скине са дневног реда из разлога што није сврсисходно 
приступити именовању органа управљања а без сагледавања комплетног стања у 
поменутим јавним предузећима и предузимања одговарајућих активности. 
 
Како више није било предлога за измјену и допуну дневног реда, предсједавајућа је 
предлог одборника Андрије Радмана ставила на изјашњавање и констатовала да је 11 
одборника гласало „за“ и 18 „против“, те да исти није прихваћен. 
Предсједница Скупштине констатује да је уз 18 гласова „за“ , 3 гласа „против“ и 8 гласова 
„уздржани“, усвојен следећи 
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Д Н Е В Н И   Р Е Д 
1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине 

број:01-1-1602/13 од 25.10.2013. године. 
2. Предлог Програма подизања спомен-обиљежја на територији Општине Херцег 

Нови за 2013. годину. 
3. Нацрт Програма рада Скупштине општине Херцег Нови за 2014. годину. 
4. Нацрт Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2014.годину. 
5. Предлог Одлуке о организовању Јавне установе културе „Херцег-фест“ Херцег 

Нови. 
6. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског 

саобраћаја. 
7. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у 

градском линијском друмском саобраћају. 
8. Предлог Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана Кумбор. 
9. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о увођењу пореза на 

непокретности. 
10. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег 

Нови за 2013. годину. 
11. Информација о проблемима лица са инвалидитетом. 
12. Информација о реализацији Пројекта изградње водоводне и канализационе 

инфраструктуре у Општини Херцег Нови, Фаза III. 
13. Информација о остваривању јавног интереса у области јавног превоза у 

Општини Херцег Нови. 
14. Избор и именовања. 

- Предлог Рјешења о именовању чланова Одбора директора ДОО  
  „Водовод и канализација“ Херцег Нови; 
- Предлог Рјешења о именовању чланова Одбора директора ДОО   
  „Комунално стамбено“ Херцег Нови;  
- Предлог Рјешења о именовању чланова Одбора директора ДОО   
  „Спортски центар Игало“ Игало; 
- Предлог Рјешења о именовању чланова  Одбора директора   
   „Паркинг сервис“ ДОО Херцег Нови. 

15.Одборничка питања и одговори. 
 

Одборник Андрија Радман је испред одборничког клуба ДПС-а затражио паузу у трајању 
од 20 мин ради консултација о даљем учешћу у раду одборника овог клуба. 
 
Предсједавајућа је одобрила паузу у трајању од 5 мин, те је рад сједнице Скупштине 
прекинут у 9,20 часова и настављен у 9,25 часова.  

I 
Предсједавајућа је упознала присутне да ће се сходно договору са сједнице Колегијума 
предсједнице Скупштине по тачкама 1. и 2. дневног реда водити обједињена расправа, а 
појединачно изјашњавање. 
 
Владимир Жутковић секретар Секретаријата за друштвене дјелатности је дао уводно 
излагање по Предлогу Одлуке о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине 
број:01-1-1602/13 од 25.10.2013. године и Предлогу Програма подизања спомен-обиљежја 
на територији Општине Херцег Нови за 2013. годину. 

Одбор за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови једногласно предлаже 
Скупштини да Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку предсједника 
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Општине број:01-1-1602/13 од 25.10.2013. године, усаглашен са Законом и Статутом, 
стави у скупштинску процедуру уз амандмане дате од стране предлагача. 

Одбор за друштвне дјелатости Скупштине општине Херцег Нови уз 5 гласова „за“ 
и 2 гласа „уздржани“  предлаже Скупштини да  Предлог Одлуке о давању сагласности 
на Одлуку предсједника Општине број:01-1-1602/13 од 25.10.2013. године, стави у 
скупштинску процедуру. 

Одбор за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови једногласно предлаже 
Скупштини да Предлог Програма подизања спомен-обиљежја на територији Општине 
Херцег Нови за 2013. годину, усаглашен са Законом и Статутом, стави у скупштинску 
процедуру уз амандмане дате од стране предлагача. 

Одбор за друштвене дјелатости Скупштине општине Херцег Нови уз 5 гласова „за“ 
и 2 гласа „уздржани“ предлаже Скупштини да Предлог Програма подизања спомен-
обиљежја на територији Општине Херцег Нови за 2013. годину, стави у скупштинску 
процедуру. 

У отвореној расправи по наведеним тачкама дневног реда, за ријеч се јавио 
одборник Драган Јанковић који је том приликом истакао да је уз наведену Одлуку о 
давању сагласности, требало доставити и спецификацију трошкова у којој би била 
разграничена средства која су прикупљена донацијом и средства која су опредијељена 
Буџетом Општине. У даљем наводи да је и уз Програм подизања спомен обиљежја требало 
доставити спецификацију трошкова како би одборници имали увид колико постављање 
наведених споменика кошта локалну самоуправу.  

Одборник Андрија Радман наводи да у образложењу 1. тачке дневног реда стоји да 
је пролонгирано доношење Одлуке о подизању спомен обиљежја Краљу Стефану Твртку I 
Котроманићу из разлога што претходна сједница није одржана. Наводи да је сједница 
одржана, али да су одборници одбили да расправљају по предложеном дневном реду. 
Такође наводи да у Рјешењу Министарства културе стоји да је дата сагласност на подизање 
спомен обиљежја- спомен бисте, док у Одлуци предсједника на коју се даје сагласност у 
члану 1 и 2 стоји да се подиже спомен обиљежје – споменик. Сматра да би службе које 
припремају материјале које се достављају одборницима на разматрање требале да поведу 
више рачуна приликом израде наведених аката. Такође наводи да одборницима ни до дан 
данас није дато појашњење од којих средстава је постављен споменик оснивачу. 

Одборница Зорица Гавриловић наводи да цијени излагање одборника Андрије 
Радмана у дијелу у коме тражи спецификацију трошкова али да се сва остала дискусија 
свела на омаловажавање одборника коалиције из разлога што се свему оном што је урађено 
добро у овом граду настоји омаловажити и придати мањи значај. Такође том приликом 
наводи да одборник Андрија Радман, као ни остали одборници ДПС-а, осим једног часног 
изузетка,  није био присутан на постављању споменика оснивачу те му то ни не даје за 
право да коментарише на овакав начин веома битан догађај за овај град. 

Одборник Обрад Гојковић наводи да је локална власт из најплеменитијих разлога 
приступила подизању споменика оснивачу, али да је из политичких разлога бачена сјенка 
на један тако важан догађај за овај град. Наводи да је одборнички клуб ДПС-а у току 
цијелог поступка опструирао постављање истог и на крају није ни учествовао у том 
догађају. 

Одборник Андија Радман у име одборничког клуба ДПС-а наводи да локална 
самоуправа 8. година није била у могућности да опредијели средства за постављање 
споменика оснивачу, те да то довољно говори о томе колико се одговорно однијела по том 
питању. У даљем наводи да као одборник и грађанин овог града настоји да испоштује све 
оно што се догађа у граду, али не и оно што је урађено мимо Закона и процедуре.  
 Повела се дискусија између одборника Обрада Гојковића и Андрије Радмана. 
 Одборник Борис Вујовић наводи да опозиција критикује без основа и да није 
сврсисходно расправљати на овај начин о постављању споменика оснивачу који 
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представља један велелепни рад и да је сва срећа да је постављен на онаквом мјесту. Што 
се тиче терминологије која је кориштена приликом израде Одлуке, даје појашњење да и 
споменик, и биста, и попрсје, и рељеф потпадају под термин споменик. 
 Одборник Андрија Радман захваљује на разјашњењу те истиче да је сад јасније на 
шта је дата сагласност али да је одборнички клуб ДПС-а годинама указивао на потребу да 
се постави споменик оснивачу, те да је било воље ова Одлука би се нашла на дневном реду 
Скупштине много раније.  
 Одборник Ђуро Марић наводи да одборнички клуб ДПС-а није напустио претходну 
сједницу Скупштине, како се овдје настоји увјерити, већ иста није одржана из разлога што 
су одборници одбили да расправљају по предложеном дневном реду, јер су постојала 
одређена неслагања између одборника коалиције, а да је постављање споменика већ било у 
току. Такође наводи да је својевремено одборницима дато увјерење да ће се исти поставити 
из средстава прикупљених путем донације, те поставља питање колики је износ 
прикљупљених средстава путем донације, а колико је средстава издвојено из Буџета 
Општине.  
 
Након давања одређених појашњења Владимира Жутковића секретара Секретаријата за 
друштвене дјелатности, за ријеч су се јавили одборник Драган Јанковић који је том 
приликом истакао да није добио одговоре везане за структуру трошкова који се односе на 
постављање споменика оснивачу и одборник Андрија Радман који је том приликом истакао 
да није задовољан спроведеном процедуром постављања истог. 
 
Након излагања Радована Божовића секретара Секретаријата за финансије, туризам и 
економски развој, Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Предлог Одлуке о давању 
сагласности на Одлуку предсједника Општине број:01-1-1602/13 од 25.10.2013. године, и 
након изјашњавања, констатовала да су одборници уз 18 гласова „за“ и 12 гласова 
„уздржани“ донијели следећи 
 

З а к љ у ч а к 
ДОНОСИ СЕ  Одлука о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине број: 01-
1-1602/13 од 25.10.2013. године, у предложеном тексту. 
 

II 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Предлог Програма подизања спомен-обиљежја 
на територији Општине Херцег Нови за 2013. годину и након изјашњавања, констатовала 
да су одборници уз 19 гласова „за“ и 11 гласова „уздржани“ донијели следећи 
 

З а к љ у ч а к 
ДОНОСИ СЕ  Програм подизања спомен-обиљежја на територији Општине Херцег 
Нови за 2013. годину, у предложеном тексту. 

 
III 

Одбор за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови једногласно предлаже 
Скупштини да Нацрт Програма рада Скупштине општине Херцег Нови за 2014. 
годину, усаглашен са Законом и Статутом, стави у скупштинску процедуру. 

У отвореној расправи поводом Нацрта Програма рада Скупштине општине Херцег 
Нови за 2014. годину, за ријеч се јавио одборник Андрија Радман који је том приликом 
поставио питање да ли органи локалне самоуправе имају икакву обавезу према овом 
документу или он представља информативни акт којим се оквирно утврђују теме о којима 
би Скупштина требала  да расправља у току наредне године. 
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 Одборник Обрад Гојковић наводи да су у оквиру овог дома доношене бројне 
одлуке и пројекти из разних области, међу којима неки попут Пројекта изградње 
Постројења за пречишћавање отпадних вода и Колектора, БОТ Споразума за изградњу 
пута Мељине-Петијевићи,  који представљају пионирске пројекте у Црној Гори, те с тога 
рад ове Скупштине може послужити као примјер другим општинама у Црној Гори. 
 Повела се дискусија између одборника Обрада Гојковића и Андрије Радмана. 
 Одборник Драган Јанковић поставља питање докле се стигло са израдом 
Просторног урбанистичког плана Општине Херцег Нови, да ли је реално очекивати 
завршетак израде истог у току наредне године и да ли је III квартал одговарајући период с 
обзиром да се односи на љетње мјесеце у којима не постоје адекватни услови за 
организовање јавних расправа, нити могућности за студиозни приступ изради истог. 
Такође поставља питање шта је са темама из области планирања и уређења простора, 
будући да понуђеним Нацртом Програма рада није предвиђена нити једна тема из ове 
области. Предлаже да се тачка 4.-План заштите и спашавања од поплава Општине Херцег 
Нови из  II квартала Нацрта Програма рада, пребаци у I квартал, због изузетне важности 
постојања истог, те да се у Нацрт Програма рада укључи Предлог Одлуке о измјени и 
допуни Одлуке о додјели награда Општине Херцег Нови, којом би се прецизирали 
критеријуми за додјелу награда. 
 Одборник Вељо Јауковић ради озбиљности документа о коме се расправља 
поставља питање, да ли се у истом грешком поткрала тачка 4.- Информација Пореске 
управе ЦГ- ПЈ Херцег Нови о оствареним приходима по основу наплате пореза у 2013. 
години , која је предвиђена у  III кварталу Нацрта Програма рада, на шта Милован 
Бендераћ Секретар Скупштине даје појашњење да је Скупштина нашла за сходно да се 
једна таква информација наће на дневном реду. 
 Одборница Сандра Пожгај наводи да је прије неколико година ова Скупштина 
донијела одлуку о формирању Агенције за заштиту и развој Орјена, те како одборници до 
сад нису имали прилике да се упознају са радом исте, и предлаже да се Извјештај о раду 
Агенције за заштиту и развој Орјена, уврсти у I квартал Нацрта Програма рада. 
 Одборница Душанка Џакула Тушуп предлаже да се Предлог Одлуке о измјени и 
допуни Одлуке о стипендирању студената, уврсти у III квартал Нацрта Програма рада, с 
обзиром да постојећа одлука садржи одређене мањкавости и ограничења. 
 Одборник Илија Веселиновић предлаже да се у I квартал Нацрта Програма рада, 
уврсти Извјештај о раду Агенције за газдовање градском луком ДОО Херцег Нови. 
 Милован Бендераћ Секретар Скупштине је у својству обрађивача дао појашњење 
да су извјештаји о раду поменутих Агенција саставни дио Извјештаја о раду предсједника 
Општине, те да прихвата предлог одборнице Душанке Џакула Тушуп. Што се тиче 
предлога одборника Драгана Јанковића којим је предложио да се тачка 4.-План заштите и 
спашавања од поплава Општине Херцег Нови из  II квартала Нацрта Програма рада, 
пребаци у I квартал, наводи да је у координацији са обрађивачем поменутог Плана 
договорено да исти буде уврштен у  II квартал. 

Услиједило је процедурално реаговање одборника Андрије Радмана у коме је 
између осталог истакао да би се Скупштина треба упознати са програмом рада и 
финансијским планом поменутих Агенција,  с обзиром да се финансирају из Буџета 
Општине Херцег Нови, а да у протеклом периоду нису обрађиване у склопу Извјештаја о 
раду Предсједника. У том смислу је предложио закључак да се Извјештај о раду  Агенције 
за заштиту и развој Орјена и Извјештај о раду Агенције за газдовање градском луком ДОО 
Херцег Нови, предвиде у I квартал Нацрта Програма рада, као засебне цјелине, што је 
прихваћено од стране обрађивача.  
 Одборник Драган Јанковић наводи да се из образложења Секретара Скупштине 
поводом Плана заштите и спашавања од поплава, може закључити да у овом тренутку не 
постоји документ по коме би се могло поступати у случају настанка кризних ситуација, а 



 6

такође још једном изражава невјерицу по питању израде Просторног урбанистичког плана 
Општине Херцег Нови у предвиђеном периоду. Сматра да није логично предвидјети 
Предлог Просторног урбанистичког плана Општине Херцег Нови у III кварталу Нацрта 
Програма рада а Предлог стратешког плана развоја Општине Херцег Нови у II кварталу, с 
обзиром да је Просторно урбанистички план Општине Херцег Нови, главни акт којим се 
дефинише стратегија развоја и као такав је смјерница за израду Стратешког плана развоја 
Општине Херцег Нови. 
 Одборник Обрад Гојковић предлаже да се у I квартал Нацрта Програма рада уврсти 
Предлог Одлуке о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине Херцег Нови. 
 Одборник Милош Биговић у име клуба одборника ПЗП-а наводи да у потпуности 
подржава предлоге одборнице Сандре Пожгај и одборника Илије Веселиновића из разлога 
што разматрање наведених Извјештаја о раду доприноси унапређењу и транспарентности 
рада поменутих субјеката. У наставку поставља питање коме ЈС Радио Херцег Нови 
подноси Извјештај о раду, и сходно томе предлаже закључак да се у I квартал Нацрта 
Програма рада уврсти Извјештај о раду ЈС Радио Херцег Нови. 
 Предсједница Данијела Ђуровић упознаје присутне да је Одлуком о организовању 
Јавног радио дифузног сервиса Радио телевизије Херцег Нови ДОО, Скупштина општине 
Херцег Нови пренијела овлаштења на Савјет поменуте установе, те је сходно томе у 
надлежности Савјета да разматра Извјештај о раду, те предлаже да се до формирања 
Предлога Програма рада изврши увид у акте којима се регулише поменута материја, те у 
колико не постоји сметња да ће се предлог одборника Милоша Биговића, без додатног 
изјашњавања уврстити у Предлог Програма рада. 

Одборник Милош Биговић тврди да не постоји законска сметња да се Скупштини 
достави на увид Извјештај за утрошена средства која се издвајају из Буџета Општине, 
посебно у случају кад Савјет установе није конституисан. Овом ставу придружили су се 
одборници Обрад Гојковић и Андрија Радман који је том приликом предложио закључак 
да се Скупштина општине Херцег Нови на првој наредној сједници изјашњава по 
Извјештају о раду Јавног сервиса. Такође захтјева да се о предлогу закључка одборници 
изјасне појединачном прозивком. 
 Предсједавајућа је ставила на изјашњавање предлог одборника Андрије Радмана, и 
након изјашњавања констатовала да одборници уз 15 гласова „за“, (Милош Биговић, 
Душанка Џакула Тушуп, Илија Веселиновић, Зоран Бошњак, Ђуро Марић, Андрија 
Радман, Славко Вавић, Јармила Радовић, Млађен Булајић, Вељо Јауковић, Зоран 
Ковачевић, Гордана Рајовић, Драган Јанковић, Сандра Пожгај и Урош Филиповић), 4 гласа 
„против“(Предраг Анђелић, Зорица Гавриловић, Зоран Песторић и Борис Вујовић)  и 11 
гласова „уздржани“ (Данијела Ђуровић, Обрад Гојковић, Владимир Мрачевић, Јелена 
Бегенишић, Богдан Кочетановић, Љиљана Бојанић, Божо Укропина, Саво Паликућа, Владо 
Миловић, Шпиро Живковић и Војислав Пантовић), нису прихватили исти.  

Предсједавајућа је ставила на изјашњавање предлог одборника Драгана Јанковића 
да се у Нацрт Програма рада укључи Предлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о додјели 
награда Општине Херцег Нови, те након изјашњавања, констатовала да одборници уз 12 
гласова „за“, 3 гласа „против“ и 15 гласова „уздржани“, нису прихватили исти. 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Нацрт Програма рада Скупштине општине 
Херцег Нови за 2014. годину, те након изјашњавања констатовала да су одборници уз 28 
гласова „за“ и 2 гласа „уздржани“ донијели следеће 
 

З а к љ у ч к е 
ДОНОСИ СЕ  Нацрт Програма рада Скупштине општине Херцег Нови за 2014. годину, 
уз следеће измјене: 

- у II кварталу- нормативни дио додати: Предлог Одлуке о измјенама и допунама 
Пословника Скупштине опшине Херцег Нови.(Комисија за израду Пословника); 
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- у III кварталу –нормативни дио додати: Предлог Одлуке о измјенама и допунама 
Одлуке о стипендирању студената.(Обрађивач: Серкетаријат за друштвене 
дјелатности); 

- у I кварталу- тематски дио додати:Извјештај о раду Агенције за заштиту и развој 
Орјена. (Обрађивач:Агенција за заштиту и развој Орјена) и Извјештај о раду 
Агенције за газдовање градском луком ДОО Херцег Нови.(Обрађивач: Агенција за 
газдовање градском луком ДОО Х- Нови ). 

- у II кварталу- тематски дио додати: Извјештај о раду Јавног радио дифузног 
сервиса Радио телевизија Херцег Нови ДОО за 2013. годину са Програмом рада и 
Финансијским планом за 2014. годину. (Обрађивач: Јавни радио дифузни сервис 
Радио телевизија Херцег Нови ДОО). 

 
IV 

Уводно излагање по Нацрту Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2014.годину дао је 
Радован Божовић секретар Секретаријата за финансије, туризам и економски развој. 
Одбор за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови једногласно предлаже 
Скупштини да Нацрт Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2014.годину, 
усаглашен са Законом и Статутом, стави у скупштинску процедуру 
Одбор за буџет и финансије Скупштине општине Херцег Нови  уз 4 гласа „за“ и 2 гласа 
„уздржани“  предлаже Скупштини да Нацрт Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 
2014.годину, стави у скупштинску процедуру. 

У отвореној расправи по Нацрту Одлуке о Буџету за ријеч се јавио одборник 
Драган Јанковић који је том приликом поставио питање шта се десило са појединим 
позицијама из Капиталног буџета за 2013. годину које нису реализоване, а нису уврштене у 
Нацрт Одлуке о Буџету за 2014. годину, ту мисли на издатке за изградњу јавне расвјете, 
изградњу канализационог колектора у Бијелој, реконструкцију Манастирске улице на 
Савини, изградњу пута у насељу Жагер- Бијела, иградњу спортских терена у насељу 
Гомила, ставку која је била предвиђена за рушење руинираних објеката. Нацртом Буџета за 
2014.г. нису предвиђена средства ни за учешће у изградњи комуналне инфраструктуре, 
средства за куповину ватрогасног возила ни средства за санацију Музеја „Штумбергер“, 
док су с друге стране предвиђене неке нове инвестиције попут канализационог колектора 
Водице-Баошић и средства за санацију спортске дворане у Игалу. У потпуности подржава 
то што су планирана средства за изградњу инфраструктуре на Луштици и санацију пута 
Ратишевина-Мојдеж. 

Одборник Урош Филиповић наводи да се ради о прилично амбициозном Нацрту 
Буџета с обзиром да се дијелом ослања на средства чије остварење није у директној 
зависности од рада локалне самоуправе, док с друге стране неке позиције попут накнада за 
комунално опремање грађевинског земљишта и пореза на промет непокретности, чије 
остварење зависи од услова који су створени у граду, су недовољно искориштене. У даљем 
поставља питање по ком основу је дошло до повећања издатака за одборнике и смањења 
ставке –повластице за превоз ћака, а такође тражи и појашњење ставке- бруто зараде. 
Поставља питање колики је укупан приход који локална самоуправа очекује од закупа 
земљишта на Луштици и зашто се одустало од ставке- реконструкција градске 
саобраћајнице од Галеба до Новљанке. Поздравља предвиђене инвестиције за изградњу 
инфраструктуре на Луштици. 

Одборник Андрија Радман наводи да би требало кориговати оперативни Буџет у 
дијелу зарада запослених. Поставља питање из ког разлога се одустало од појединих 
инвестиција предвиђених Буџетом за 2013. годину. Сматра да је локална самоуправа 
приликом израде Нацрта Буџета и утврђивања нових приоритета требала да консултује 
представнике Скупштине или да да одговарајућа образложења за понуђене предлоге. 
Такође тражи појашњење ставке „остало“ у капиталним издацима. Што се тиче пута 
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Ратишевина-Мојдеж наводи да су он као одборник и мјештани поменутих насеља у више 
наврата указивали на стање овог пута и камионе који тамо саобраћају. Поставља питање 
који орган издаје сагласност за пролазак камиона преко 5 тона и у коју сврху. 

Одборник Владо Миловић наводи да је приликом израде Нацрта Буџета изостала 
сарадња са мјесним заједницама, те да је недопустиво да у једном дијелу приобаља 
Општине већ дужи низ година нема никаквих улагања. Апелује на предлагача да се до 
формирања предлога Буџета предвиде и средства за потребе мјесне заједнице Зеленика у 
износу од 100.000,00 евра. 

Одборник Вељо Јауковић сматра да је приликом израде Нацрта Буџета требало 
имати у виду доношење новог Закона о зарадама у јавном сектору и у том смислу 
прилагодити ставку-бруто зараде. 
 Одборник Зоран Ковачевић је похвалио повећање учешћа капиталног буџета у 
укупном Буџету с тим да онај дио примања за које се подразумијева да ће се реинвестирати 
у капиталном Буџету, и даље није задовољавајући. Поставља питање да ли средства 
предвиђена за поплочавање код плаже „Жало“ спадају у трошкове подизања споменика 
оснивачу или увећавају исте за поменути износ, и да ли треба у санацију спортске дворане 
инвестирати додатних 220.000,00 евра. Сматра да за мјесну заједницу Игало у сарадњи са 
ЈП „Морско добро“,  треба израдити пројектну дефиницију цијелог шеталишта у Игалу, а 
не парцијално како је то постојећим Нацртом предвиђено, с обзиром да Игало има најбољу 
перспективу за најбржи развој и подршку осталом дијелу Општине и да највише приходује 
средстава по разним основама. 
 Одборник Ђуро Марић сматра да је Нацрт Буџета потрошачки, да није примјерен 
износ средстава предвиђен за санацију локалне путне инфраструктуре,с обзиром на стање 
исте дуж цијеле Општине. Сматра недопустивим однос локалне самоуправе према мјесној 
заједници Зеленика у којој већ годинама нема озбиљних улагања и што се Нацртом Буџета 
предвиђају додатна средства за реконструкцију Спортске дворане у Игалу, кад је ова 
Скупштина недавно одобрила кредит за санацију исте да покрије пропусте начињене у 
иградњи, за чије отклањање је био обавезан инвеститор.  
 Одборница Јелена Бегенишић наводи да би код ставке- издаци за одржавање и 
унапређење зелених јавних површина, требало предвидјети куповину возила за 
уситњавање зеленог отпада које би било од вишеструке користи и чиме би се смањили 
негативни ефекти спаљивања зеленог отпада на отвореном простору. 
 Госпођа Оливера Доклестић је у својству представника НВО, дала своје виђење 
Нацрта Буџета. 
 Након појашњења Радована Божовића за ријеч се јавио одборник Борис Вујовић 
који је том приликом навео да би одређени износ средстава требало опредијелити за 
обнову куће Иве Андрића, као и предвидјети и њену будућу намјену, што је и била тема 
недавно одржане јавне расправе.  
 Одборник Андрија Радман наводи да се његов приговор односио на образложење 
Нацрта Буџета, те да је истим требало одборницима приближити износе који су 
представљени табеларно и начин на који су се утврђивали приоритети, те  поставља 
питање да ли је изградња спортских терена на Топлој приоритет у односу на санацију пута 
око основне школе. Наводи да није задовољан одговором зашто се одустало од реализације 
појединих инвестиција које су биле предвиђене прошлогодишњим Буџетом. У даљем 
наводи да предсједник Општине без закључка Скупштине не може да организује јавну 
расправу поводом будуће намјене куће Иве Андрића. 
 Одборница Зорица Гавриловић је похвалила висину Буџета и истакла да се слаже 
са већином излагања одборника Зорана Ковачевића што се тиче мјесне заједнице Игало. 
Такође наводи да реконструкција пута Гомила –Шиштет није планирана Нацртом Буџета 
за 2014. годину иако су  прошлогодишњим Буџетом била опредијељена средства за ту 
инвестицију, и да би исту што прије требало реализовати, као и изградњу тротоара од 
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Топле до Игала уз магистралу. Сматра да је недопустиво мали износ предвиђен за чистоћу 
и одржавање јавних површина, с обзиром на стање чистоће у граду, као и износ средстава 
предвиђен за одржавање азила за псе, као и да постоји диспропорција трансфера средстава 
између спорта и НВО сектора.  
 Повела се реплика између одборника Зорице Гавриловић и Андрије Радмана. 
 Одборник Урош Филиповић позивајући се на наводе Радована Божовића истиче да 
није добро радити пројекцију Буџета на основу „рекла-казала“, ово се односи на средства 
од закупа земљишта на Луштици, те још једном поставља питање зашто се локална 
самоуправа опредијелила за реконструкцију улице од Новљанке до зграде Општине 
умјесто оног дијела који је раније био предвиђен од Галеба до Новљанке, а подсјећања 
ради истиче да је Скупштина својевремено донијела Одлуку о продаји земљишта на 
Змијицама у сврху реконструкције главне градске саобраћајнице од Галеба до болнице 
Мељине. 
 Одборник Владо Миловић још једном захтјева да се кроз Нацрт Буџета предвиде 
средства за потребе мјесне заједнице Зеленика, док одборник Ђуро Марић предлаже 
закључак да се за потребе рјешавања путне инфраструктуре у мјесној заједници Зеленика 
опредијеле средства у износу од 120.000,00 евра, и да се о томе Скупштина изјасни. 
 Данијела Ђуровић предсједница Скупштине позива одборника Ђура Марића да 
предложи у ком дијелу треба да се изврши измјена Нацрта Буџета, како би дошло до 
усклађивања истог, а сходно поднијетом амандману. 
 Одборник Андрија Радман реагује у име клуба и наводи да уколико је одборник 
предложио амандман онда је на надлежним службама да се баве усаглашеношћу Буџета. 

Одборник Зоран Ковачевић још једном понавља да је Игало најзапуштенији дио 
Општине и плански и организационо те да би у том смислу требало што прије израдити 
пројекат реконструкције цијелокупног шеталишта у Игалу како би носиоци туристичке 
понуде могли да планирају своје будуће активности. 

Одборник Шпиро Живковић се нада да ће се до формирања Предлога Буџета 
изнаћи могућност да се издвоје средства за реконструкцију куће Иве Андрића, а због 
коректности према бившем закупцу истиче да је исти по завршетку уговора о закупу, 
просторије оставио у пристојном стању, о чему се одборници и грађани могу увјерити 
сваког радног дана.  

Одборник Ђуро Марић предлаже да се појединачне ставке Капиталног Буџета 
умање за 1,5% како би се опредијелила средства за потребе рјешавања путне 
инфраструктуре у мјесној заједници Зеленика. 

Предсједавајућа је на захтјев одборника коалиције одобрила паузу у трајању од 20 
мин, те је рад сједнице Скупштине прекинут у 14,00 часова и настављен у 14,20 часова, уз 
констатацију  да сједници присуствује довољан број одборника за рад и одлучивање. 

Радован Божовић у име обрађивача предлаже да се средства у износу од 100.000,00 
евра а за потребе рјешавања путне мреже у мјесној заједници Зеленика опредијеле на 
начин што ће се средства предвиђена за изградњу инфраструктуре на Луштици и санацију 
пута Ратишевина Мојдеж умањити за по 50.000,00 евра. Како је одборник Ђуро Марић 
прихватио предлог којим је секретар Радован Божовић покушао да удовољи његовом 
захтјеву, предсједавајућа је ставила на изјашњавање Нацрт Одлуке о Буџету Општине 
Херцег Нови за 2014. годину, и након изјашњавања, констатовала да су одборници уз 20 
гласова „за“ , 1 глас „против“ и 6 гласова „уздржани“, донијели следеће 
 

З а к љ у ч к е 
ДОНОСИ СЕ  Нацрт Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2014.годину, уз следеће 
измјене: 

- у Капиталном Буџету, шифра 441110-1- Издаци за санацију пута Ратишевина 
Мојдеж, износ „300.000,00“, замијењује се износом: „250.000,00“,  
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- у Капиталном Буџету- послије шифре 441110-1- Издаци за санацију пута 
Ратишевина Мојдеж, додаје се нова шифра која гласи: „441110-2- Издаци за 
реконструкцију путне мреже у МЗ Зеленика – 100.000,00“; 

- у Капиталном Буџету, шифра 441280-18- Издаци за изградњу          
      инфраструктуре на Луштици, износ „900.000,00“, замијењује се износом:    
      „850.000,00. 

 
V 

Уводно излагање по Предлогу Одлуке о организовању Јавне установе културе „Херцег-
фест“ Херцег Нови поднио је Владимир Жутковић, секретар Секретаријата за друштвене 
дјелатности. 
Одбор за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови једногласно предлаже 
Скупштини да Предлог Одлуке о организовању Јавне установе културе „Херцег-фест“ 
Херцег Нови, усаглашен са Законом и Статутом, стави у скупштинску процедуру. 
Одбор за друштвне дјелатости Скупштине општине Херцег Нови уз 3 гласа „за“ и 4 гласа 
„уздржани“ није заузео став по  Предлогу Одлуке о организовању Јавне установе 
културе „Херцег-фест“ Херцег Нови. 

У отвореној расправи по Предлогу Одлуке за ријеч су се јавили одборници Андрија 
Радман који је том приликом поставио питања ко све обавља функцију в.д. директора у 
поменутој Јавној установи, који орган је извршио именовање и на који временски период, 
и одборник Ђуро Марић  који поставља питање да ли је Стеван Катић нови директор 
наведене Јавне установе, с обзиром да је тај податак објављен у данашњем издању једног 
дневног листа.  
Након појашњења Владимира Жутковића да у Јавној установи културе „Херцег фест“, 
функцију в.д. директора обавља искључиво Шпиро Живковић који је изабран од стране 
Управног одбора поменуте установе, до расписивања конкурса за избор новог директора, 
те како више није било заинтересованих за расправу, предсједавајућа је ставила на 
изјашњавање Предлог Одлуке о организовању Јавне установе културе „Херцег-фест“ 
Херцег Нови, и након изјашњавања констатовала да су одборници уз 25 гласова „за“ , 
донијели следећи 
 

З а к љ у ч а к 
- ДОНОСИ СЕ  Одлука о организовању Јавне установе културе „Херцег-фест“ 

Херцег Нови, у предложеном тексту. 
 

VI 
Уводно излагање по Предлогу Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о регулисању 
друмског саобраћаја, поднио је Марко Мирјанић секретар Секретаријата за комунално 
стамбене послове и заштиту животне средине. 
Одбор за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови једногласно предлаже 
Скупштини да Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о регулисању 
друмског саобраћаја, усаглашен са Законом и Статутом, стави у скупштинску процедуру. 
Одбор за комунално-стамбену дјелатност једногласно предлаже Скупштини да Предлог 
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског саобраћаја, стави у 
скупштинску процедуру. 
 У отвореној расправи за ријеч се јавио одборник Андрија Радман који је том 
приликом истакао да није у реду да локална самоуправа присваја предлог који је покренуо 
одборнички клуб ДПС-а. 
 Одборник Илија Веселиновић наводи да му је драго што је одборнички клуб ДПС-а 
био иницијатор наведене тачке дневног реда, из разлога што се на тај начин одборницима 
пружа могућност да укажу на одређене неправилности у примјени изворне Одлуке. Наиме, 
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чланом 6. Одлуке предвиђен је једносмјерни саобраћај у улици Орјенски  батаљон и улици 
Николе Љубибратића, до броја 16 те улице, док је на захтјев секретара Мирјанића тај знак 
у више наврата био помјеран, да би се у крајњем нашао код броја 46 улице Николе 
Љубибратића. Група грађана поменутих улица се кроз петицију коју чине 196 потписа 
обратила надлежним органима локалне самоуправе, између осталог и Комуналној 
полицији која је својим актом од 29.08.2013. године затражила од господина Марка 
Мирјанића секретара Секретаријата за комунално стамбене послове и заштиту животне 
средине, да испоштује поменуту Одлуку, што до дан данас исти није учинио. Наведена 
група грађана је чак отишла и корак даље и сачинила кривичну пријаву против секретара 
Марка Мирјанића за злоупотребу службеног положаја и самовлашће. 

Марко Мирјанић даје појашњење да излагање одборника Илије Веселиновића није 
предмет разматрања наведеног предлога Одлуке, на шта предсједница Скупштине 
Данијела Ђуровић и Младен Ростовић у име предлагача реагују и упозоравају секретара 
Мирјанића да да потребне одговоре на постављена питања одборника, с обзиром да је 
управо у току расправа о измјенама и допунама наведене Одлуке. 

Одборник Андрија Радман наводи да уколико је било одређених недоумица у 
спровођењу Одлуке, онда су надлежне службе требале да затраже аутентично тумачење 
исте од стране Одбора за статут и прописе или саме Скупштине. У даљем наводи да су 
одборник Илија Веселиновић и одборница Гордана Рајовић приликом разматрања изворне 
Одлуке у више наврата захтјевали прецизирање локације спорног знака, те да је Одлука у 
том дијелу била изричита. Сматра да се ради о још једном непоштовању локалне 
самоуправе одлука које доноси ова Скупштина.  

Предсједница Скупштине предлаже закључак да се задуже Одбор за статут и 
прописе, Одбор за комунално стамбену дјелатност и Савјет за безбједност саобраћаја 
Скупштине општине Херцег Нови, да до наредног засиједања Скупштине, дају предлог 
аутентичног тумачења Одлуке о регулисању друмског саобраћаја, у дијелу који се односи 
на једносмјерни саобраћај у улици Орјенског батаљона и улици Николе Љубибратића а 
ради прецизирања локације за постављање саобраћајног знака, што су одборници уз 18 
гласова „за“, 7 гласова „против“ и 1 глас „уздржани“, усвојили. 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Предлог Одлуке о измјенама и допунама 
Одлуке о регулисању друмског саобраћаја, и након изјашњавања констатовала да су 
одборници уз 26 гласова „за“, усвојили следећи  
 

З а к љ у ч а к 
- ДОНОСИ СЕ  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског 

саобраћаја, у предложеном тексту. 
- Задужује се Одбор за статут и прописе, Одбор за комунално стамбену дјелатност и 

Савјет за безбједност саобраћаја Скупштине општине Херцег Нови, да до наредног 
засиједања Скупштине, дају предлог тумачења Одлуке о регулисању друмског 
саобраћаја, у дијелу који се односи на једносмјерни саобраћај у улици Орјенског 
батаљона и улици Николе Љубибратића (члан 6 став 1 алинеја 18), а ради 
прецизирања локације за постављање саобраћајног знака. 

 
VII 

Уводно излагање по Предлогу Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу 
путника у градском линијском друмском саобраћају, поднио је Марко Мирјанић секретар 
Секретаријата за комунално стамбене послове и заштиту животне средине. 
Одбор за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови једногласно предлаже 
Скупштини да Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу 
путника у градском линијском друмском саобраћају, усаглашен са Законом и Статутом, 
стави у скупштинску процедуру. 
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Одбор за комунално-стамбену дјелатност једногласно предлаже Скупштини Предлог 
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у градском 
линијском друмском саобраћају, стави у скупштинску процедуру. 
    У отвореној расправи за ријеч се јавио се одборник Драган Јанковић који је 
истакао да није добро да се период конкурса повећа са 3 на 5 година, те поставио питање 
по ком основу је одређено да сезонски ред вожње почиње 01.07. 
 Одборник Зоран Ковачевић такође наводи да је против повећања трајања периода 
конкурса, те да би у члану 8 став 2 Одлуке у дијелу који се односи на дефинисање градске 
линије у исту требало уврстити и подручје Суторине,  с обзиром да у зимском периоду 
постоји недовољан број полазака ка овом подручју. Такође дефинисањем градске линије на 
овај начин би се лицима који су подстанари омогућило изнајмљивање станова у Суторини 
под знатно повољнијим условима.  

Одборница Сандра Пожгај сматра да је добро што је коначно дефинисан период 
сезонске вожње јер је досадашњи превозник диктирао исти сходно својим потребама. Нада 
се да ће се приликом израде новог плана линија повести рачуна да исте буду сачињене у 
складу са развојем града и потребама грађана Херцег Новог. У даљем поставља питање и 
чијој је надлежности да одржава постојећа аутобуска стајалишта, односно надстрешнице. 

Након одређених појашњења Марка Мирјанића секретара Секретаријата за 
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, за ријеч се јавио одборник Зоран 
Ковачевић који је у свом излагању  инсистирао на повезивању Суторине у градску линију 
и одборник Андрија Радман који је предложио брисање чланова 1 и 2. Предлога Одлуке. 

С обзиром да обрађивач није прихватио предлог одборника Андрије Радмана, 
предсједавајућа је ставила на изјашњавање исти и констатовала да одборници уз 10 гласова 
„за“, 6 гласова „против“ и 8 гласова „уздржани“, нису прихватили предлог одборника 
Андрије Радмана. 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Предлог Одлуке о измјенама и допунама 
Одлуке о јавном превозу путника у градском линијском друмском саобраћају, и након 
изјашњавања констатовала да су одборници уз 17 гласова „за“, 8 гласова „против“ и 1 глас 
„уздржани“, усвојили следећи  
 

З а к љ у ч а к 
ДОНОСИ СЕ  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у 
градском линијском друмском саобраћају, у предложеном тексту. 
 

VIII 
Уводно излагање по Предлогу Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана Кумбор 
поднијели су Милован Баждар секретар Секретаријата за просторно планирање и изградњу 
и Слободан Поповић као представник обрађивача. 
Одбор за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови једногласно предлаже 
Скупштини да Предлог Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана Кумбор, 
усаглашен са Законом и Статутом, стави у скупштинску процедуру. 
Одбор за планирање и уређење простора Скупштине општине Херцег Нови  уз  4 гласа 
„за“ и 1 глас „уздржани“  предлаже Скупштини општине Херцег Нови да Предлог 
Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана Кумбор,   стави у скупштинску 
процедуру. 
 У отвореној расправи по Предлогу Одлуке за ријеч се јавио одборник Драган 
Јанковић који је том приликом указао на неоправдано дуг временски период израде датог 
планског документа, као и недостатак Просторног урбанистичког плана Општине. Сматра 
да није добро што се захватом ДУП-а Кумбор, не планира изградња нових хотелских 
капацитета, осим могуће доградње хотела „Xanadu“, исто се односи и на изградњу мотела, 
те да је необично да се истим фаворизују одређени објекти. Изражава сумњу у изградњу 4 
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саобраћајне траке кроз Кумбор у наредних 5 година, из разлога што конфигурација терена 
условљава одређена ограничења. 
  Одборник Вујовић је поставио следећа питања: колико има становника на 
подручју Општине Херцег Нови, колико стамбених јединица, а колико приватних кућа.  

Одборник Илија Веселиновић поздравља доношење овог Плана и истиче да је исти 
од значаја за становнике Кумбора и будуће инвеститоре. Наводи да се не слаже са 
дискусијом одборника Драгана Јанковића у дијелу гдје је истакао да се планом не предвиђа 
изградња хотелских капацитета, кад се на 11 урбанистичких парцела предвиђа изградња 
апарт-хотела у сврху туризма. Такође вјерује у реализацију пројекта изградње 4 
саобраћајне траке из разлога што ће инвеститор који гради на подручју бивше касарне 
Кумбор својим будућим гостима обезбиједити адекватну саобраћајну повезаност, и у том 
дијелу изфинансирати наведени пројекат. 
Како више није било заинтересованих за расправу предсједавајућа је ставила на 
изјашњавање Предлог Одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана Кумбор, и 
након изјашњавања, констатовала да су одборници уз 25 гласова „за“ и 1 глас „уздржани“, 
усвојили следећи  
 

З а к љ у ч а к 
ДОНОСИ СЕ Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана Кумбор, у 
предложеном тексту. 
  
Предсједавајућа је дала паузу у трајању од 10 мин ради постизања договора клубова 
одборника око даљег рада сједнице Скупштине, те је рад сједнице Скупштине прекинут у 
15,40 часова и настављен у 15,50 часова уз констатацију  да сједници присуствује довољан 
број одборника за рад и одлучивање. 
 

IX 
Предсједавајућа је упознала присутне да сходно договору клубова одборника, рад  
сједнице Скупштине општине ће се наставити до коначног исцрпљивања дневног реда, с 
тим да су уведена одређена правила око даљег рада, а у циљу рационализације времена 
свих одборника и грађана који слушају пренос сједнице Скупштине општине.  
Одбор за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови једногласно предлаже 
Скупштини да Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о увођењу пореза на 
непокретности, усаглашен са Законом и Статутом, стави у скупштинску процедуру. 
Одбор за буџет и финансије Скупштине општине Херцег Нови  једногласно  предлаже 
Скупштини да Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о увођењу пореза на 
непокретности, стави у скупштинску процедуру. 
Како није било заинтересованих за расправу, предсједавајућа је ставила на изјашњавање 
Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о увођењу пореза на непокретности, и 
након изјашњавања, констатовала да су одборници уз 26 гласова „за“, усвојили следећи  
 

З а к љ у ч а к 
ДОНОСИ СЕ Одлука о измјенама и допунама Одлуке о увођењу пореза на 
непокретности, у предложеном тексту. 
 

X 
Одбор за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови једногласно предлаже 
Скупштини да Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине 
Херцег Нови за 2013. годину,  усаглашен са Законом и Статутом, стави у скупштинску 
процедуру. 
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Одбор за буџет и финансије Скупштине општине Херцег Нови уз 3 гласа „за“  и 3 гласа 
„уздржани“ није заузео став по Предлогу Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
Буџету Општине Херцег Нови за 2013. годину. 
 У отвореној расправи по предлогу Одлуке за ријеч се јавио одборник Обрад 
Гојковић који је том приликом навео да је вјеровао у позитиван исход Ребаланса Буџета, 
упркос многим потешкоћама и опструкцијама од стране одборничког клуба ДПС-а. 

Одборник Андрија Радман који је том приликом изразио задовољство што се ради 
о повећању а не о смањењу прихода, како је то до сад била пракса, али да је то дијелом 
заслуга ДПС-а који је привукао инвеститоре попут „Азмонта“ и „North stara“, и на тај 
начин допринио унапређењу развоја Херцег Новог. У даљем наводи да су средства 
прикупљена од ове двије инвестиције требала бити уложена у изградњу комуналне 
инфраструктуре, сходно заједнички усаглашеним приоритетима, што није урађено јер је 
локална самоуправа приступила „крпљењу“ постојећих дугова. 
 Повела се дискусија између одборника Обрада Гојковића и Андрије Радмана. 
 Одборник Обрад Гојковић је предложио следећи закључак: „Обавезује се Јавни 
радио дифузни сервис Радио телевизија Херцег Нови ДОО, да Скупштини општине Херцег 
Нови достави: Извјештај о стању и пословању ЈС Радио Херцег Нови, Извјештај о 
функсионисању Савјета  ЈС Радио Херцег Нови, Финансијски извјештај са информацијом о 
броју запослениху ЈС Радио Херцег Нови, о чему ће Скупштина расправљати на првој 
наредној сједници Скупштине општине“, који су одборници једногласно- уз 23 гласа „за“, 
прихватили. 

Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Предлог Одлуке о измјенама и 
допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2013. годину, и након изјашњавања, 
констатовала да су одборници усвојили следеће 

З а к љ у ч к е 
- ДОНОСИ СЕ  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег 

Нови за 2013. годину, у предложеном тексту.(уз 16 гласова „за“ и 7 гласова 
„уздржани“). 

- Обавезује се Јавни радио дифузни сервис Радио телевизија Херцег Нови ДОО, да 
Скупштини општине Херцег Нови достави: Извјештај о стању и пословању ЈС Радио 
Херцег Нови, Извјештај о функсионисању Савјета  ЈС Радио Херцег Нови, 
Финансијски извјештај са информацијом о броју запослениху ЈС Радио Херцег Нови, 
о чему ће Скупштина расправљати на првој наредној сједници Скупштине општине.  

 
 

XI 
Предсједавајућа је обавијестила присутне да ће се до пристизања Весне Самарџић 
обрађивача Информације о проблемила лица са инвалидитетом, приступити разматрању 
следеће тачке дневног реда. 
Одбор за комунално-стамбену дјелатност једногласно предлаже Скупштини да 
Информацију о остваривању јавног интереса у области јавног превоза у Општини 
Херцег Нови стави у скупштинску процедуру. 
 У отвореној расправи за ријеч се јавио одборник Зоран Ковачевић који је том 
приликом истакао да је одборницима достављен погрешан став Одбора за комунално 
стамбену дјелатност, из разлога што исти и на садашњој и на прошлој сједници Одбора 
није заузео став по наведеној Информацији. У даљем предлаже закључак, да се наведена 
Информација, с обзиром да је непотпуна и некоплетна, врати обрађивачу на дораду и да се 
по истој расправља на наредној сједници Скупштине општине. 
 Одборница Сандра Пожгај наводи да је секретар Марко Мирјанић покушао да 
обмане одборнике тиме што је доставио фотокопирану информацију о којој се Скупштина 
изјашњавала на сједници одржаној дана 22.11.2012. године. Сматра да је информација 
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непотпуна из разлога што је осим градског саобраћаја, истом требало приказати и 
приградски, водени саобраћај и сл. На прошлом засиједању Скупштине је поставила 
усмено питање на које није добила одговор а које је гласило из ког разлога се чекало 
годину и по дана да се распише тендер за избор превозника у јавном градском саобраћају, 
с обзиром да је за то вријеме фирма „Блуе лине“ обављала градски превоз без валидне 
документације, као и због чега је Комунални инспектор надлежан за спровођење Одлуке, 
чију су измјену одборници малочас усвојили, контолисао све превознике у Општини 
изузев поменуте фирме. Такође постаља питање кад је фирма „Блуе лине“ последњи пут 
купила аутобус и колико је најмлађи аутобус стар, с обзиром да се у Информацији наводи 
да су активности те фирме усмјерене ка обнови возног парка. Сматра да није примјерена 
терминологија која је кориштена приликом израде Информације, као и да грађани 
приградских насеља нису задовољни стањем јавног превоза у Општини, с обзиром да су 
грађани Суторине писали петицију да постојећи ред вожње не одговара потребама тог 
насеља. 
 Одборник Андрија Радман наводи да је сврха информације да сагледа стање јавног 
превоза у Општини и да орган надлежан за праћење истог да пресјек стања и сугестије на 
који начин би се могла креирати одговарајућа политика према овом питању. Подношење 
аката одборницима на овај начин је омаловажавајуће. 
 Одборник Драган Јанковић упознаје присутне да су се мјештани насеља Суторине 
обраћали предсједнику Општине и том приликом му указивали на лош начин организације 
јавног превоза ка овом насељу. 
 Након давања одређених појашњења од стране Марка Мирјанића, секретара 
Секретаријата за комунално стамбене послове и заштиту животне средине, 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање предлог одборника Зорана Ковачевића , и 
након изјашњавања, констатовала да су одборници уз 15 гласова „за“, 3 гласа „против“ и 7 
гласова „узржани“, усвојили следећи 
 

З а к љ у ч а к  
Информација о остваривању јавног интереса у области јавног превоза у Општини 
Херцег Нови, враћа се обрађивачу на дораду и комплетирање. 

 
XII 

Одбор за друштвене дјелатности једногласно предлаже Скупштини општине да 
Информацију о проблемима лица са инвалидитетом, стави у скупштинску процедуру. 

У отвореној расправи по Информацији о проблемима лица са инвалидитетом за 
ријеч се јавила одборница Јармила Радовић која је том приликом поставила следећа 
питања: да ли су сва дјеца уписана у ЈУ „Дневни центар“ свакодневно присутна, да ли 
постоји формирана листа чекања за упис и зашто умјесто 3 хонорарна радника, установа 
стално не запосли једно стручно лице и на тај начин допринесе бољем квалитету услуга. 
Такође наводи да је уз Иформацију у дијелу који се односи на рад ЈУ „Дневни 
центар“требало доставити и Финансијски извјештај о раду исте. 
 Одборник Драган Јанковић сматра да није требало доводити у исту раван јавну 
установу и невладине организације, с обзиром да немају исти статус у погледу 
финансирања. Такође поставља питање од када је отворена Јавна установа „Дневни 
центар“. Сматра да је приликом израде Информације, недостајао однос надлежног 
Секретаријата и конкретан предлог закључака, како би Скупштина могла да заузме 
одговарајући став по истима. 
 Одборница Зорица Гавриловић изражава задовољство што је коначно дефинисана 
локација за изградњу ЈУ“Дневни центар“ , те да се искрено нада да након спроведеног 
тендера за израду главног пројекта изградње „Дневног центра“, отпочети интезивнији 
радови на изградњи истог. Апелује на све субјекте да се интезивирају активности на 
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прикупљању донација, како код домаћих, тако и код страних донатора. Што се тиче саме 
локације, која се налази у близини старе школе у Суторини, евидентно је да је путем 
средстава јавног информисања исполитизован и вјештачки наметнут проблем око једног 
овако племенитог чина, али треба имати у виду чињеницу, да ће се изградњом новог и 
већег дома за дјецу са посебним потребама, створити кутак у коме ће иста имати 
могућности да реализују своје жеље, сходно њиховим афинитетима и склоностима. 

Госпођа Љиљана Крстић испред НВО организација је дала своје виђење 
Информације о проблемима лица са инвалидитетом. 

Након одговарајућих појашњења датих од стране Весне Самарџић, секретара 
Секретаријата за локалну самоуправу, предсједавајућа је ставила на изјашњавање 
Информацију о проблемима лица са инвалидитеом, и након изјашњавања, констатовала да 
су одборници уз 17 гласова „за“ и 5 гласова „уздржани“, донијели следећи 

З а к љ у ч а к 
УСВАЈА СЕ Информација о проблемима лица са инвалидитетом. 
 

XIII 
Oдбор за стамбено комуналну дјелатност Скупштине општине Херцег Нови једногласно 
предлаже Скупштини  да Информацију о реализацији Пројекта изгадње водоводне и 
канализационе инфраструктуре у Општини Херцег Нови, Фаза III, стави у скупштинску 
процедуру. 
 Владимир Мрачевић Савјетник предсједника Општине за инвестиције задужен за 
праћење реализације Пројекта, упознаје присутне да је дошло до значајног кашњења по 
питању реализације Пројекта , те да су активности локалне самоуправе у последње вријеме 
биле усмјерене ка побољшању постојећег стања инвестиције и реализације Уговора. У том 
смислу одржана су два састанка са представницима фирме Celticoglu на којима смо добили 
увјеравања да ће се у наредном периоду интезивирати радови, прије свега увођењем новог 
подизвођача радова, који ће бити ангажован на пословима изградње централног 
канализационог колектора од Јошице до Кумбора са изградњом 6 пумпних постројења, као 
и ангажовањем на једној од кључних дионица – повезивање колекторског система са 
пумпном станицом Форте маре. Нада се да ће у овом правцу подизвођач бити уведен у 
посао до средине децембра, те да је извјесно да би коначни радови на реализацији пројекта 
могли бити окончани до почетка наредне туристичке сезоне.Што се тиче финансијских 
средстава фирми Celticoglu до сада је исплаћено близу 9 милиона еура, рачунајући са ПДВ-
ом, што износи око 40% инвестиције. 
 Одборник Андрија Радман поставља питање с обзиром на евидентна кашњења, да 
ли је доведена у питање реализација читавог пројекта. 
Након појашњења Владимира Мрачевића, а како више није било заинтересованих за 
расправу, предсједавајућа је ставила на изјашњавање Информацију о реализацији Пројекта 
изгадње водоводне и канализационе инфраструктуре у Општини Херцег Нови, Фаза III, и 
након изјашњавања, констатовала да су одборници уз 16 гласова „за“ и 7 гласова 
„уздржани“, донијели следећи 

З а к љ у ч а к 
УСВАЈА СЕ Информација о реализацији Пројекта изгадње водоводне и канализационе 
инфраструктуре у Општини Херцег Нови, Фаза III. 
 

XIV 
Oдбор за статут и прописе уз 3 гласа „за“ и 1 глас „уздржани“ предлаже Скупштини 
општине Херцег Нови да Предлог Рјешења о именовању чланова одбора директора 
„Водовод и канализација“ Херцег Нови, усаглашен са Законом и статутом стави у 
скупштинску процедуру. 
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Одбор за избор и именовања уз 3 гласа „за“ и 2 гласа „против“, предлаже Скупштини 
општине Херцег Нови да Предлог Рјешења о именовању чланова одбора директора 
„Водовод и канализација“ Херцег Нови, стави у скупштинску процедуру. 

Како није било заинтересованих за расправу предсједавајућа је ставила на 
изјашњавање Предлог Рјешења о именовању чланова одбора директора „Водовод и 
канализација“ Херцег Нови, и након изјашњавања констатовала да су одборници уз 16 
гласова „за“ и 7 гласова „против“, усвојили следећи 

 
З а к љ у ч а к 

- ДОНОСИ СЕ  Рјешење о именовању чланова Одбора директора ДОО „Водовод 
и канализација“ Херцег Нови, у предложеном тексту. 

 
Oдбор за статут и прописе уз 3 гласа „за“ и 1 глас „уздржани“ предлаже Скупштини 
општине Херцег Нови да Предлог Рјешења о именовању чланова одбора директора 
„Комунално стамбено“ Херцег Нови, усаглашен са Законом и статутом стави у 
скупштинску процедуру. 
Одбор за избор и именовања уз 3 гласа „за“ и 2 гласа „против“, предлаже Скупштини 
општине Херцег Нови да Предлог Рјешења о именовању чланова одбора директора 
„Комунално стамбено“ Херцег Нови, стави у скупштинску процедуру. 

Како није било заинтересованих за расправу предсједавајућа је ставила на 
изјашњавање Предлог Рјешења о именовању чланова одбора директора „Комунално 
стамбено“ Херцег Нови, и након изјашњавања констатовала да су одборници уз 16 гласова 
„за“ и 7 гласова „против“, усвојили следећи 

 
З а к љ у ч а к 

- ДОНОСИ СЕ  Рјешење о именовању чланова Одбора директора ДОО 
„Комунално стамбено“ Херцег Нови, у предложеном тексту. 

 
Oдбор за статут и прописе уз 3 гласа „за“ и 1 глас „уздржани“ предлаже Скупштини 
општине Херцег Нови да Предлог Рјешења о именовању чланова одбора директора 
„Спортски центар Игало“ Игало, усаглашен са Законом и статутом стави у скупштинску 
процедуру. 
Одбор за избор и именовања уз 3 гласа „за“ и 2 гласа „против“, предлаже Скупштини 
општине Херцег Нови да Предлог Рјешења о именовању чланова одбора директора 
„Спортски центар Игало“ Игало, стави у скупштинску процедуру. 

Како није било заинтересованих за расправу предсједавајућа је ставила на 
изјашњавање Предлог Рјешења о именовању чланова одбора директора „Спортски центар 
Игало“ Игало, и након изјашњавања констатовала да су одборници уз 16 гласова „за“ и 7 
гласова „против“, усвојили следећи 

 
З а к љ у ч а к 

- ДОНОСИ СЕ  Рјешење о именовању чланова Одбора директора ДОО 
„Спортски центар Игало“ Игало, у предложеном тексту. 

 
Oдбор за статут и прописе уз 3 гласа „за“ и 1 глас „уздржани“ предлаже Скупштини 
општине Херцег Нови да Предлог Рјешења о именовању чланова „Паркинг сервис“ ДОО 
Херцег Нови, усаглашен са Законом и статутом стави у скупштинску процедуру. 
Одбор за избор и именовања уз 3 гласа „за“ и 2 гласа „против“, предлаже Скупштини 
општине Херцег Нови да Предлог Рјешења о именовању чланова „Паркинг сервис“ДОО 
Херцег Нови, стави у скупштинску процедуру. 
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Како није било заинтересованих за расправу предсједавајућа је ставила на 
изјашњавање Предлог Рјешења о именовању чланова „Паркинг сервис“ ДОО Херцег Нови, 
и након изјашњавања констатовала да су одборници уз 16 гласова „за“ и 7 гласова 
„против“, усвојили следећи 

 
З а к љ у ч а к 

- ДОНОСИ СЕ  Рјешење о именовању чланова „Паркинг сервис“ДОО Херцег 
Нови, у предложеном тексту. 

 
XV 

На XIV редовној сједници Скупштине општине Херцег Нови, постављена су следећа 
одборничка питања: 
 
- ОДБОРНИЦА ГОРДАНА РАЈОВИЋ: 

„Дана 20.11.2013. године у Дневном листу „Дан“ изашло је обавјештење да се 
извјесној госпођи Врећи, одобрава да гради своју стамбену зграду у ужој зони 
изворишта ријеке Опачица и да јој за то није потребан Елаборат процјене утицаја 
на животну средину. Постављам питање: 
- како је могуће дозволити изградњу још једног стамбеног објекта на изворишту 

Опачица без Елабората о заштити, утицају на животну средину, 
- да ли је то у складу са законским регулативама јер је познато да се у зони 

непосредне заштите изворишта не сме налазити ништа осим водопривредних 
објеката; 

- како ће грађани Херцег Новог знати како то утиче на њиховог здравље и 
здравље њихове дјеце без адекватног Елабората; 

- ако се оваквим трендом загађења настави изгубићемо Опачицу као највеће 
извориште питке воде. 

           Изградња у зони изворишта Опачица догађа се годинама, а надлежне инспекције 
нијесу реаговале због изградње. ( у непосредној близини се налази каменорезачка радња, 
активно гробље као и куће са септичким јамама.). Стање на Опачици је алармантно, а ви га 
овим само погоршавате. 
 Молим да ми одговорите у складу са законским роком. 
 
- ОДБОРНИК ДРАГАН ЈАНКОВИЋ: 

1. Да ли се зна ко, осим НВО „Ас“, користи просторије Омладинског дома у Старом 
граду у улици Марка Цара? Ко користи просторију у поткровљу (просторију 
бивших радио аматера). 

2. Ако се зна, које је радно вријеме закупаца, да ли су испуњене и да ли се поштују 
мјере безбједности (нарочито противпожарне) за несметано одвијање дјелатности?  

3. Ко сноси одговорности у случају инцидента? 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Прије пар година, на жалбу  грађана, припадници Центра безбједности 
Херцег Нови морали су да интервенишу како би се запечатиле просторије у поткровљу 
због окупљања, буке и недоличног понашања „непознатих лица“ и опасности од изазивања 
пожара у Старом граду. У последње вријеме станари Старог града примјећују окупљање и 
боравак лица у просторијама дома у послијепоноћним часовима и понављање догађаја од 
раније. 
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-ОДБОРНИЦА ЈЕЛЕНА БЕГЕНИШИЋ: 
- колико је грађевинских дозвола у последњих десет година издато инвеститорима: 

Игалопромет, Италелектро Монтенегро, Јову Матијашевићу, Богдану Матијашевићу и 
Данилу Матијашевићу; 

- да ли су поменути инвеститори измирили своје обавезе према Општини по питању 
грађевинских дозвола и уколико нису до када ће се наплата пролонгирати; 

- колико од тих објеката премашује дозвољене габарите и шта је предузето по том 
питању; 

- да ли су издате употребне дозволе за те објекте, с обзиром да су објекти стављени у 
промет и књижени. 

Молим да ми се одговори у писаној форми и доставе копије грађевинских дозвола издатих 
поменутим инвеститорима у последњих 10 година од стране овог органа. 
 
- ОДБОРНИЦА ЉИЉАНА БОЈАНИЋ: 

- Молим надлежне у Секретаријату за финансије, туризам и економски развој 
Општине Херцег Нови да ми одговоре колико је накнада за вршење одборничке 
функције, дневница за присуствовање сједницама Скупштине и радних тијела, као 
и накнада за присуствовање закључењу брака исплаћено у току 2013. године, за 
који обрачунски мјесец су задње накнаде исплаћене по свим основама, као и шта се 
планира исплатити до краја календарске 2013. године. 

- Такође с тим у вези тражим да ми се одговори да ли се Секретаријат за финансије, 
туризам и економски развој придржава одредби из Одлуке о одређивању накнада за 
рад одборника и других лица које бира и именује Скупштина општине Херцег 
Нови, а коју је ова Скупштина усвојила на III редовној сједници Скупштине 
општине Херцег Нови. 

 
Предсједавајућа је захвалила присутнима на сарадњи и констатовала да је сједница 
завршила са радом у 17,20 часова. 
 
 
   С Е К Р Е Т А Р         П Р Е Д С Ј Е Д Н И Ц А 
Милован Бендераћ,с.р.                     мр Данијела Ђуровић,с.р.  


