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   Na osnovu člana 45 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Republike Crne 
Gore", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, Službeni list Crne Gore", br. 88/09, 3/10, 73/10, 
38/12, 10/14, 57/14, 3/16) i člana 36 stav 1 tačka 3 Statuta Opštine Herceg Novi 
("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07, Službeni list Crne 
Gore - opštinski propisi", br. 16/09, 16/11, i “Sl.list CG” br. 60/17), Skupština opštine 
Herceg Novi, na sjednici održanoj 26.12.2017.godine, donijela je 
 
 

ODLUKU 
 

O STAVLJANJU VAN SNAGE 
 
Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 
stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim 
organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli oznake 
„A1“, Opština Herceg Novi („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 51/16 od 
28.12.2016), Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg 
interesa – stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u 
državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj 
parceli oznake „A2“, Opština Herceg Novi („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“ 
br. 51/16 od 28.12.2016), Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog 
objekta od opšteg interesa – stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba 
zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na 
urbanističkoj parceli oznake „A3“, Opština Herceg Novi („Sl. list Crne Gore – 
opštinski propisi“ br. 51/16 od 28.12.2016) i Odluke o utvrđivanju lokacije za 
izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – stambenog objekta za rješavanje 
stambenih potreba zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne 
samouprave, na urbanističkoj parceli oznake „A4“, Opština Herceg Novi („Sl. list 
Crne Gore – opštinski propisi“ br. 51/16 od 28.12.2016) 

 
 

Član 1 
 
   Stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od 
opšteg interesa – stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u 
državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli 
oznake „A1“, Opština Herceg Novi („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 51/16 od 
28.12.2016). 
 

Član 2 
 

   Stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od 
opšteg interesa – stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u 
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državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli 
oznake „A2“, Opština Herceg Novi („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 51/16 od 
28.12.2016).  
 

Član 3 
 
   Stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od 
opšteg interesa – stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u 
državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli 
oznake „A3“, Opština Herceg Novi („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 51/16 od 
28.12.2016)  
 

Član 4 
 

   Stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od 
opšteg interesa – stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u 
državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli 
oznake „A4“, Opština Herceg Novi („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 51/16 od 
28.12.2016). 
 

Član 5 
 
   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne 
Gore – opštinski propisi“. 
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