
I Z V J E Š T A J 

ODBORA ZA PLANIRANJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENU 

DJELATNOST SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI 

 

 

Odbor za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost Skupštine opštine Herceg 

Novi održao je 29.09.2020.godine sjednicu kojoj su prisustvovali predsjednik Odbora 

Jovan Subotić i članovi Vladimir Marjanović i Tatjana Fanfani, a   odsutni su  Miloš 

Bigović i Slobodan Radović,  te shodno članu 22 Odluke o obrazovanju radnih tijela 

Skupštine opštine Herceg Novi, zauzeo sledeće 

 

S T A V O V E 

 

1. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju 

lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa 

– opštinskog puta na Luštici, stavi u skupštinsku proceduru.  

2. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju 

lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa 

– infrastrukturnog objekta radi regulacije dijela bujičnog potoka Nemila na 

potezu kružnog toka u Meljinama, stavi u skupštinsku proceduru.  

3. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju 

lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa 

– opštinskog puta sa pratećim objektima na graničnom prelazu „Kobila“, stavi u 

skupštinsku proceduru.  

4. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju 

lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa 

– 10 kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS 10/0,4 kV Kameno do novog 

UZ stuba, stavi u skupštinsku proceduru.  

5. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju 

lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa 

– lokalne saobraćajnice na Luštici, stavi u skupštinsku proceduru.  

6. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju 

lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa 

– kanalizacionog kolektora u Đenovićima, stavi u skupštinsku proceduru.  



7. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju 

lokacije za postavljanje odnosno izgradnju objekta od opšteg interesa – 

saobraćajnice sekundarne putne mreže za potrebe buduće Gradske autobuske 

stanice u naselju Igalo-Bare, stavi u skupštinsku proceduru.  

8. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o izmjeni Odluke o 

građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list 

CG-opštinski propisi“ broj:45/15), stavi u skupštinsku proceduru.  

9. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Herceg Novi za 

period od 2019. do 2024.godine („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.22/19), stavi 

u skupštinsku proceduru.  

10. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da, Predlog Odluke o davanju 

saglasnosti na Statut „Parking servisa Herceg Novi“ DOO Herceg Novi broj 03-

1-1082/2020 od 28.08.2020.godine stavi u skupštinsku proceduru.  

11. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Izvještaj o radu „Parking servis 

Herceg Novi“ DOO Herceg Novi za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem 

za 2019.godinu, stavi u skupštinsku proceduru.  

12. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Izvještaj o radu „Čistoća“ DOO 

Herceg Novi  za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu, stavi 

u skupštinsku proceduru.  

13. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Izvještaj o radu „Komunalno 

stambeno“ DOO Herceg Novi za 2019.godine sa Finansijskim izvještajem za 

2019.godinu, stavi u skupštinsku proceduru.  

14. Odbor za planiranje  prostora  i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno  

predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Izvještaj o radu „Vodacom“ za 

2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu, stavi u skupštinsku 

proceduru.  

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK 

                 Jovan Subotić,s.r. 


