
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

ОДБОРА ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ 

НОВИ 

 

Одбор за Буџет, привреду и развој је на сједници одржаној 21.12.2020.године, којој 

су присуствовали предсједник Мирко Џуовић и чланови: Никола Самарџић и Зоран 

Ковачевић, док су одсутни били  Зинаида Миљковић и Славко Вавић, полазећи од 

својих надлежности садржаних у члану 37 Одлуке о образовању радних тијела 

Скупштине општине Херцег Нови, заузео  следеће 

 

 

С Т А В О В Е 

1. Одбор за Буџет, привреду и развој  уз 2 гласа „за“ и 1 глас „уздржан“  

предлаже Скупштини општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о Буџету 

Општине Херцег Нови за 2021.годину, стави у скупштинску процедуру уз 

следеће амандмане: 

Амандман 1: „У Предлогу Одлуке о Буџету општине Херцег Нови за 2021. годину, 

у  Општем дијелу, у члану 2 ставка Сопствени приходи, планирани износ 

„10.640.000,00€“ мијења се и износи „10.590.000,00€“, ставка Продаја имовине и 

приходи од закупа, планирани износ „500.000,00€“ мијења се и износи 

„100.000,00€“, ставка Уступљени приходи, планирани износ „1.990.000,00€“ мјења 

се и износи „2.440.000,00€“. 

 

Амандман 2: „У Предлогу Одлуке о Буџету општине Херцег Нови за 2021. годину, 

у  Општем дијелу, у члану 3 Примања-Економска класификација: 711-1-1 Порез на 

лична примања запослених код правних лица, планирани износ „700.000,00€“ 

мијења се и износи „850.000,00€“, 711-1-3 Порези на остала примања запослених, 

планирани износ „100.000,00€“ мијења се и износи „150.000,00€“, 711-1-7 Порез на 

приходе од капитала, планирани износ „100.000,00€“ мијења се и износи 

„150.000,00€, 711-3-2 Порез на промет непокретности и права, планирани износ 

„950.000,00€“ мијења се и износи „1.150.000,00€“, 711-3-1 Порез на непокретности, 

планирани износ „5.650.000,00€“ мијења се и износи „5.800.000,00€“, 714-6-0 

Накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта, планирани износ 

„2.000.000,00€“ мијења се и износи „1.800.000,00€“, 721-1-0 Приходи од 

валоризације непокретне имовине (продаје и краткорочног и дугорочног закупа), 

планирани износ „500.000,00€“ мијења се и износи „100.000,00€“, 714-9-0 Примања 

од концесионих накнада за коришћење природних добара које даје Република, 

износ „30%“ мијења се и износи „70%“. 

 

2. Одбор за Буџет, привреду и развој  једногласно  предлаже Скупштини 

општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут 

Туристичке организације општине Херцег Нови бр.813/20  од 

11.12.2020.године. стави у скупштинску процедуру.  

3. Одбор за Буџет, привреду и развој  уз 2 гласа „за“ и 1 глас „против“  

предлаже Скупштини општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о давању 



сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана 

Туристичке организације Херцег Нови за 2020.годину, стави у скупштинску 

процедуру.  

4. Одбор за Буџет, привреду и развој  уз 2 гласа „за“ и 1 глас „уздржан“ 

предлаже Скупштини општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о давању 

сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације 

Херцег Нови за 2021.годину, стави у скупштинску процедуру.  

5. Одбор за Буџет, привреду и развој једногласно  предлаже Скупштини 

општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о усвајању Програма рада  Д.О.О. 

„Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2021.годину, стави у 

скупштинску процедуру.  

6. Одбор за Буџет, привреду и развој уз 2 гласа „за“ и 1 глас „уздржан“ 

предлаже Скупштини општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о усвајању 

Програма рада Д.О.О. „Чистоћа“ Херцег Нови за 2021.годину, стави у 

скупштинску процедуру.  

7. Одбор за Буџет, привреду и развој уз 2 гласа „за“ и 1 глас „уздржан“ 

предлаже Скупштини општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о давању 

сагласности на План и програм рада ДОО „Спортски центар Игало“ Игало 

за 2021.годину, стави у скупштинску процедуру.  

8. Одбор за Буџет, привреду и развој  једногласно  предлаже Скупштини 

општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о усвајању Плана и програма рада 

са финансијским планом ЈУ „Дневни центар за дјецу са сметњама и 

тешкоћама у развоју“ за 2021.годину, стави у скупштинску процедуру.  

9. Одбор за Буџет, привреду и развој  уз 2 гласа „за“ и 1 глас „уздржан“ 

предлаже Скупштини општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о давању 

сагласности на Одлуку о измјени Статута “Паркинг сервис Херцег Нови” 

ДОО Херцег Нови број 03-1-1334-2/2020 , стави у скупштинску процедуру.  

10. Одбор за Буџет, привреду и развој уз 2 гласа „за“ и 1 глас „уздржан“  

предлаже Скупштини општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о 

доношењу Програма рада “Паркинг сервис Херцег Нови” ДОО Херцег Нови 

за 2021.годину, стави у скупштинску процедуру. 

11. Одбор за Буџет, привреду и развој уз 2 гласа „за“ и 1 глас „уздржан“ 

предлаже Скупштини општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о усвајању 

Плана и програма рада “Комунално Стамбено” ДОО Херцег Нови за 

2021.годину , стави у скупштинску процедуру.  

12. Одбор за Буџет, привреду и развој једногласно предлаже Скупштини 

општине Херцег Нови да Предлог Одлуке о утврђивању локације за 

постављање односно реконструкцију локалног објекта од општег интереса; 

дијела Његошеве улице (од зграде Општине Херцег Нови до бившег хотела 

„Рудник“), стави у скупштинску процедуру. 

 

                     ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА 

                         Мирко Џуовић, с.р. 


