
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови 

за 2010. годину 
 

 
Правни основ за доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 

Буџету Општине Херцег-Нови за 2010. годину садржан је у члану 45. Закона 
о финансирању локалне самоуправе („Сл.лист РЦГ, бр. 42/03, 44/03, 5/08 и 
51/08), и чл. 7. и 8. Закона о Буџету („Сл.лист РЦГ“, бр. 40/01, 44/01,71/05,  
12/07,73/08 и 53/09), којима је прописано да се у случајевима када током 
фискалне године дође до смањења планираних прихода или повећања 
планираних расхода врши измјена и допуна Буџета односно уравнотежење 
буџета. 

Укупна примања и издаци  планирани Буџетом Општине Херцег Нови 
за 2010. годину  ребалансом Буџета  умањена су за 7.271.000,00 или 39% 
па сада износе 11.237.000,00 еура.  

Разлог за овакво умањење прихода последица је глобалне 
финансијске кризе. До умањења прихода такође је дошло због 
нереализовања кредита од КфW Банке намјењених за реализацију Пројекта 
водоснабдијевања и изградње инфраструктуре за третман отпадних вода у 
износу од 3.308.000,00 еура, као и нереализације планираног прихода од 
закупа Луштице. 

Затим је дошло  до мањег остварења прихода од накнаде за уређење 
грађевинског земљишта тзв. грађевинске дозволе, као и мањег остварења 
осталих  прихода (нпр. пореза на промет непокретности и др.). 

Приход од накнаде за уређење грађевинског земљишта ребалансом 
је планиран на износ од 2.500.000,00 еура што представља смањење од 
17% у односу на план Буџета за 2010. годину услед смањене градње у 
протеклом периоду. 

Приход од пореза на промет непокретности ребалансом је планиран 
на износ од 1.000.000,00 еура што представља умањење од 17,00% у 
односу на план Буџета за 2010. годину, а резултат је смањене трговине 
некретнинама.  

Аналогно реалном смањењу укупних прихода Буџета општине за 
2010. годину дошло је и до смањења реалних издатака. Расходи 
оперативног буџета смањени су за 18% па сада износе 9.475.400,00 еура.  

Упркос свему, до сада смо успјели редовном динамиком исплатити 
личне дохотке и остала примања запослених у органу управе и јавним 
установама, као и покрити основне опште друштвене издатке везане за 
комунално-стамбену дјелатност,  а и основне обавезе према НВО, култури и 
спорту. 

 



 
 
 
 Овдје је важно истаћи  да је највећим дијелом до умањења 

планираних издатака дошло због смањења инвестиционих улагања.  
(Капитални Буџет ребалансом је умањен за 75,00% у односу на план 

Буџета за 2010. годину) , и то за:  
 
- издаци за изградњу колектора за отпадне воде у износу од  
     3.308.000,00 еура; 
 
-    издаци за изградњу тротоара Топла - Игало у износу од 150.000,00  
     еура; 
 
-   издаци за изградњу нове депоније комуналног отпада у износу од   
     180.000,00 еура; 
 
- издаци за уређење Шеталишта у износу од 143.000,00 еура; 
 
-    издаци за реконструкцију улице Игало – хотел „Плажа“ у износу од  
     500.000,00 еура. 
 
  
Сходно предњем предлажемо Скупштини да усвоји овај Предлог 

Одлуке. 
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