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И З В О Д 
из записника са XII редовне сједнице Скупштине општине Херцег Нови започете 
18.09.2013. године и настављене дана 20.09.2013. године у Дворани Парк Херцег 
Нови са почетком у 10,00 часова. 
 
Сједницом предсједава г-ђа Данијела Ђуровић. 
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 подсјетила присутне да на основу члана 147 и 148 Пословника 
Скупштине општине Херцег Нови, у раду Скупштине, кроз институт „слободне 
столице“ учествује представник невладиног сектора, г-ђа Оливера Доклестић и то 
по тачкама 9,10 и 11 утврђеног дневног реда. 
 
Предсједавајућа је такође обавијестила присутне да је своју спријеченост да 
присуствује сједници најавио одборник Тонћи Ћурчија. 
 
Полазећи од члана 64 став 1 и 2 Пословника Скупштине општине Херцег Нови, 
предсједавајућа је након извршене прозивке констатовала да сједници од укупно 35 
одборника присуствује 30 одборника, те да су обезбјеђени услови за пуноважан рад 
и одлучивање. 

VII 
У отвореном другом кругу расправе по Предлогу Одлуке о оснивању 

„Паркинг сервис“ ДОО Херцег Нови, а након давања одређених појашњења од 
стране директора Милорада Матковића, за ријеч се јавио одборник Милош 
Коњевић који је том приликом поставио питање да ли је реализован закључак 
Скупштине везано за Паркинг сервис који је донијет на јунском засиједању и какав 
је став Управног одбора по овом питању. 

Одборник Андрија Радман поставља питање на основу ког акта су исцртана 
паркинг мјеста и ко је дао сагласност на исти. Сматра да је симптоматична 
промјена става појединих одборника који су до јуче били против „Паркинг 
сервиса“ и воља коалиције на власти да по сваку цијену одбрани ово предузеће. 

Одборник Божо Укропина поново наглашава да је Управни одбор доносио 
своје одлуке једногласно заједно са представником ДПС-а који није имао ниједну 
примједбу на рад овог предузећа. Предузеће  у потпуности послује у законским 
оквирима, а паркинг мјеста су исцртана према Одлуци о јавним паркиралиштима 
коју је усвојила ова Скупштина. 

Одборник Милош Биговић истиче да је Покрет за промјене 2009. године, од 
кад учествује у раду ове Скупштине, покренуо иницијативу да се реформише 
предузеће те да је Скупштина усвајањем одлуке којом се прописује примјена паука, 
лисица итд., а за коју су гласали и одборници ДПС-а, дала пуни легитимитет раду 
ЈП „Паркинг сервис“, па ако је спорно њено спровођење у пракси, треба 
приступити доношењу измјена и допуна исте. 

Одборник Обрад Гојковић наглашава да ово предузеће има уредно 
финансијско пословање, да су плате редовне , да су акумулирана средства која ће 
бити усмјерена за изградњу комуналне инфраструктуре и да је ово предузеће 
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огледни примјер за друге општине у окружењу. Сматра да би ДПС требао да се 
јавно извини Јавном предузећу, одборницима и грађанима што су правили 
опструкцију и деструкцију нечега што је позитивно у овом граду и што служи за 
примјер, и поред тога што су државни органи недвосмислено утврдили да 
предузеће послује у складу са Законом. 

Одборник Андрија Радман наглашава да ДПС јесте гласала за Одлуку којом 
приликом је и дала одређене амандмане у циљу побољшања саме Одлуке и да сама 
Одлука није спорна али је спорно њено спровођење у пракси. Једино Скупштина 
може да донесе Програм по којим би се одредио начин и мјесто оцртавања паркинг 
мјеста, и док Скупштина то не усвоји све што ради јавно предузеће је 
противзаконито. 

Одборник Милош Биговић је предложио да надлежни Секретаријат 
припреми План привремених локација за паркинг мјеста те реаговао процедурално 
са захтјевом да се одреди  пауза у трајању од 20 минута. 

Предсједавајућа је дала паузу и констатовала да је рад сједнице прекинут у 
10,45 и настављен у 11,05 часова. 

У наставку расправе учествовали су одборници Божо Укропина, Обрад 
Гојковић и Андрија Радман који је предложио закључак да се обавеже надлежни 
Секретаријат да изради План привремених локација  за паркинг мјеста најкасније 
до првог наредног засиједања Скупштине. 

Одборник Милош Биговић је у име Клуба подржао предлог закључка и 
истакао да ће подржати све предлоге који су усмјерени ка рјешавању свега онога 
што је  интересу града и грађана Херцег Новог. 

Услиједила је дискусија одборника Божа Укропине, Андрије Радмана и 
одборника Ђура Марића који је поставио питања да ли је надлежни орган издао 
урбанистичко-техничке услове за исцтана паркинг мјеста, да ли је 2007.г. Агенција 
за газдовање јавним паркиралиштима и гаражама основана у складу за Законом, да 
ли Буџет Општине остварује приход од овог предузећа,  да ли постоји злоупотреба 
„паука“, зашто се није уважио захтјев 2500 грађана, колико је од оснивања 
предузећа изграђено нових паркинг простора и замолио да се одборници упознају 
са ставом Управног одбора предузећа по закључцима који су донијети на јунском 
засиједању. 

Одборник Милош Биговић сматра да би са примјеном закључака требало 
отпочети од 01.01.2014. године како би се неометано заокружила текућа фискалана 
година. 

Одборник Урош Филиповић  је поставио питање висине орочених средстава 
и предложио да се смањи број паркинг мјеста у Његошевој. 

Одборник Драган Јанковић је мишљења да би било некоректно према 
грађанима да се поништи закључак који је донијет на јунском засиједању јер је 
велики број грађана изразио задовољство истим, а одборник Милош Биговић 
сматра да поновно треба размотрити цијене услуга овог предузећа и критику 
усмјерити у правцу понашања инкасаната и регулисања питања некомерцијалних 
паркиралишта. 

Одборник Божо Укропина изражава задовољство што није било примједби 
на текст предлога одлуке и још једном указује на изразито повољне услуге овог 
предузећа у односу на окружење. 
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Одборник Обрад Гојковић наводи да, с обзиром да су закључци са X 

сједнице Скупштине општине поводом тачке дневног реда „Извјештај о раду ЈП 
„Паркинг сервис за 2012. годину са Програмом рада и Финансијским планом за 
2013. годину у колизији са важећим Планом и Програмом Јавног предузећа, а 
ступањем на снагу новог Плана и Програма будућег предузећа „Паркинг сервис“ 
ДОО Херцег Нови стварају се претпоставке за почетак реализације наведених 
закључака. Органи надлежни за предлагање и доношење Плана и Програма се 
обавезују да приликом његове израде узму у обзир горе наведене закључке и на 
основу оцјене њихове сврсисходности у раду предузећа, размотре њихово уношење 
у текст новог Плана и Програма. 

Услиједило је процедурално реаговање одборника Андрије Радмана који 
сматра да је дошло до злоупотреба става Колегијума и тражи паузу у трајању од 5 
минута, након чега је предсједавајућа на захтјев клуба одборника ДПС-а дала 
паузу, па је рад сједнице Скупштине прекинут у 12,30 часова и настављен у 12,45 
часова. 

 У наставку сједнице за ријеч се јавио одборник Андрија Радман који је 
испред клуба одборника ДПС-а оштро протествовао због кршења договора који је 
постигнут на сједници Колегијума предсједнице Скупштине. Клуб одборника ДПС 
напустиће сједницу и уједно позива одборнике који су подржали закључак са X 
редовне сједнице да се придруже одборницима Демократске партије социјалиста и 
напусте рад сједнице. 

Данијела Ђуровић предсједница Скупштине је реаговала на наводе 
одборника Андрије Радмана демантујући да је прекршен договор са Колегијума 
предсједнице Скупштине, с обзиром да на Колегијуму није прецизиран наставак 
сједнице Скупштине а да је сједницу заказала у складу са Пословником и својим 
овлаштењима, што је и одборник Андрија Радман потврдио. 

Услиједило је процедурално реаговање одборника Уроша Филиповића који 
је испред клуба одборника Социјалдемократске партије подржао излагање 
одборника Андрије Радмана и најавио да ће у складу са тим напустити рад 
сједнице. 

Одборник Милош Коњевић подржао је дискусију одборника Андрије 
Радмана и најавио да ће напустити рад сједнице те да ће свим средствима 
наставити да се бори за реализацију закључака са X редовне сједнице. Позива 
одборнике Милоша Биговића и Илију Веселиновића да му се придруже и напусте 
сједницу. 

Одборник Илија Веселиновић истиче да је Народна странка подржала 
закључак у циљу смјене садашњег директора предузећа, али да неће напустити 
сједницу јер сматра да је једини начин да се постигне смјена директора кроз 
реорганизацију предузећа.  

Констатује се да су одборници ДПС-а, СДП-а и Новске листе напустили 
сједницу Скупштине. 
 
Предсједавајућа је предлог закључка који је дао одборник Милош Биговић ставила 
на изјашњавање и констатовала да су одборници уз 18 гласова „за“ усвојили 
следећи:  
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з а к љ у ч а к 

Обавезује се Скупштина општине Херцег Нови, односно надлежни Секретаријат да 
на првој наредној сједници Скупштине општине расправља о Нацрту Плана 
привремених објеката који регулише улично паркирање. 
 
Предсједавајућа је предлог закључка који је дао одборник Обрад Гојковић ставила 
на изјашњавање и констатовала да су одборници уз 17 гласова „за“ и 1 глас 
„уздржани“ усвојили следећи:  
 

з а к љ у ч а к 
С обзиром да су закључци са X сједнице Скупштине општине поводом тачке 
дневног реда „Извјештај о раду ЈП „Паркинг сервис за 2012. годину са Програмом 
рада и Финансијским планом за 2013. годину у колизији са важећим Планом и 
Програмом Јавног предузећа , ступањем на снагу новог Плана и Програма будућег 
предузећа „Паркинг сервис“ ДОО Херцег Нови стварају се претпоставке за почетак 
реализације наведених закључака. Органи надлежни за предлагање и доношење 
Плана и Програма се обавезују да приликом његове израде узму у обзир горе 
наведене закључке и на основу оцјене њихове сврсисходности у раду предузећа, 
размотре њихово уношење у текст новог Плана и Програма. 
 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Предлог Одлуке о оснивању „Паркинг 
сервис“ ДОО Херцег Нови, и након изјашњавања одборника, констатовала да су 
одборници уз 18 гласова „за“ усвојили следећи  
 

З а к љ у ч а к 
ДОНОСИ СЕ  Одлука о оснивању „Паркинг сервис“ ДОО Херцег Нови , у 
предложеном тексту. 
 

VIII 
Одбор за статут и прописе једногласно предлаже Скупштини општине 

Херцег Нови да Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о локалним 
административним таксама, усаглашен са Законом и Статутом стави у 
скупштинску процедуру. 

Одбор за буџет и финансије Скупштине општине Херцег Нови уз 6 гласова 
„за“   предлаже Скупштини да Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
локалним адмнистративним таксама, стави у скупштинску процедуру. 
 
На предлог предсједавајуће одборници су, без расправе, уз 18 гласова „за“ усвојили 
следећи  

З а к љ у ч а к 
ДОНОСИ СЕ  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним 
административним такстама, у предложеном тексту. 
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X 
Након уводног излагања поводом Предлога Програма подизања спомен-обиљежја 
на територији Општине Херцег Нови у 2013. години које је поднио секретар 
Секретаријата за друштвене дјелатности, а како није било заинтересованих 
одборника за расправу, за ријеч се јавила г-ђа Оливера Доклестић која је 
предложила да се споменик краљу Твртку умјесто предвиђене локације на Шкверу 
постави на Караточу, и да се што прије задужи неко од јавних предузећа које ће 
вршити одржавање истих. 

Након појашњења секретара Секретаријата за друштвене дјелатности за 
ријеч се јавио одборник Борис Вујовић који је мишљења да споменик оснивачу 
града треба да буде на мјесту окупљања а то је на Шкверу како је и предвиђено . 
Што се тиче спомен плоче Леополду Мандићу подржава наводе госпође Оливере 
Доклестић да би  истом као и православном свецу Кирилу Цвјетковићу требало 
одати веће признање. 
 
Како више није било заинтересованих за расправу, предсједавајућа је ставила на 
изјашњавање Предлог Програма подизања спомен-обиљежја на територији 
Општине Херцег Нови у 2013. години и констатовала да су одборници након 
изјашњавања уз 18 гласова „за“ и 1 глас „уздржани“ усвојили следећи  
 

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

XI 
Предсједавајућа је упознала присутне да ће се сходно договору са сједнице 

Колегијума предсједнице Скупштине водити обједињена расправа по тачкама 11 и 
12 дневног реда, а да ће се вршити појединачно изјашњавање. 

Одбор за планирање и уређење простора Скупштине општине Херцег Нови  
уз  4 гласа „за“ и 1 гласом „уздржан“  предлаже Скупштини општине Херцег Нови 
да Извјештај о стању уређења простора Општине Херцег Нови за 2012. годину,   
стави у скупштинску процедуру. 

Након уводног излагања секретара Секретаријата за просторно планирање и 
изградњу по предложеним тачкама за ријеч се јавио одборник Илија Веселиновић  
који је том приликом предложио да се у Програму у тачци 1.3. „Плански документи 
за које се планира покретање израде уврсте и „ Измјена и допуна Детаљног 
урбанистичког плана Топла за дио –„тениски терени“ и „Измјена и допуна 
Детаљног урбанистичког план Западно подграђе“. 

Након излагања представника НВО сектора г-ђе Оливере Доклестић која је 
између осталог позвала надлежне органе да због стања клизишта у селу Мојдеж за 
неку од наредних сједница припреме Информацију о стању клизишта у селу 
Мојдеж, Милован Баждар у својству обрађивача прихватио је предлоге одборнике 
Илије Веселиновића.  
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Констатује се да је одборник Милош Коњевић приступио раду сједнице 
Скупштине. 
 
Како више није било заинтересованих за расправу, предсједавајућа је ставила на 
изјашњавање Извјештај о стању уређења простора Општине Херцег Нови за 
2012 годину,  те констатовала да су одборници уз 19 гласова „за“ донијели следећи 
 

З а к љ у ч а к 
УСВАЈА СЕ   Извјештај о стању уређења простора Општине Херцег Нови за 2012 
годину. 
 

XII 
Одбор за стaтут и прописе једногласно предлаже Скупштини општине 

Херцег Нови да Програм  уређења простора Општине Херцег Нови за период 
септембар -2013.- септембар 2014.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 гласом „уздржан“  предлаже Скупштини општине Херцег Нови 
да Програм уређења простора Општине Херцег Нови за период септембар 2013- 
септембар 2014.годину, стави у скупштинску процедуру. 

Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Програм уређења простора 
Општине Херцег Нови за период септембар 2013- септембар 2014,  те 
констатовала да су одборници уз 19 гласова „за“ донијели следећи 

 
З а к љ у ч а к 

ДОНОСИ СЕ  Програм уређења простора Општине Херцег Нови за период 
септембар 2013- септембар 2014, уз следеће измјене: 

- на страни 7. Програма, тачка 1.3. став 1 након 11 алинеје додају се двије 
нове алинеје и то: „ Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Топла 
за дио –„тениски терени“ и „Измјена и допуна Детаљног урбанистичког 
план Западно подграђе“. 

 
XIII 

Предсједавајућа је упознала присутне да ће се сходно договору са сједнице 
Колегијума предсједнице Скупштине водити обједињена расправа по тачкама 13 и 
14 дневног реда, а да ће се вршити појединачно изјашњавање. 
 
Како није било заинтересованих одборника за дискусију, предсједавајућа је дала 
ријеч обрађивачу Томици Милошевићу који је дао завршну ријеч након чега су 
одборници уз 18 гласова „за“ донијели следећи  

З а к љ у ч а к 
УСВАЈА СЕ   Извјештај о раду Комисије за праћење реализације Акционог плана 
за борбу против корупције у Општини Херцег Нови (2009-2012) за 2012. годину и 
прву половину 2013. године 
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XIV 
Предсједавајућа је ставила на изјашњавање Aкциони план за борбу против 
корупције у локалној самоуправи Општине Херцег Нови (2013-2014), и након 
изјашњавања одборника констатовала да су одборници уз 18 гласова „за“ донијели 
следећи  

З а к љ у ч а к 
 

ДОНОСИ СЕ  Aкциони план за борбу против корупције у локалној самоуправи 
Општине Херцег Нови (2013-2014), у предложеном тексту. 
 
 

XV 
На XII редовној сједници Скупштине општине Херцег Нови постављена су следећа 
одборничка питања: 
 
Одборник МИЛОШ БИГОВИЋ: 

- „Када грађани Херцег Новог могу очекивати нумерацију улица на подручју 
Општине Херцег Нови(улица у којима то није рађено)?“ 

- „Када ће Комунална полиција почети да примијењује Одлуку о регулисању 
друмског саобраћаја у дијелу који се односи на паркирање комби возила на 
јавним паркиралиштима?“ 

 
 

Одборница ДУШАНКА ЏАКУЛА ТУШУП: 
- „Грађане Баошића интересује када ће коначно почети радови на 

изградњи секундарне канализационе мреже у Баошићима, конкретно у 
насељима Мимоза и Доње Водице ?  

Због неријешеног проблема одвода отпадних вода приликом градње већих 
објеката у овом насељу, еколошка и здравствена ситуација у овом мјесту 
пријети да постане много озбиљнија.“ 
- „Грађане интересује да ли се локална управа кроз надлежне службе и 

јавна предузећа као што је ЈП „Водовод и канализација“ и 
Секретаријат за комунално стамбене послове и заштиту животне 
средине, може да се активно укључи у рјешење овог проблема? 

Грађани су из властитих извора обезбиједили пројектну документацију за 
предметне радове(урађен главни пројекат), а  спремни су и да финансијски 
учествују у изградњи поменуте канализационе мреже коју је неопходно 
провести кроз наведена насеља МЗ Баошићи.“ 

 
Одборник ОБРАД ГОЈКОВИЋ: 

- „Шта ће надлежни општински органи предузети поводом изградње 
нелегалне депоније отпада у селу Мокрине и да ли ће поднијети кривичне 
пријаве против дивљих градитеља на истој депонији, с обзиром да је то 
њихова законска обавеза?“ 
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Одборница САНДРА ПОЖГАЈ: 

- „Када је тачно истекао Уговор о обављању јавног превоза у градском   
      саобраћају између превозника који сада врши услуге јавног превоза тј.  
      компаније „Блуе лине“ и Општине Херцег Нови.“ 

      -    „Када истиче мандат предсједнику МЗ Кумбор?“ 
 
Одборница ТАМАРА ВЛАОВИЋ: 

- „Молим надлежне из Секретаријата за комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине да ми ургентно доставе Одлуку Управног одбора 
ЈП“ Водовод и канализација“ о именовању в.д. директора овог Јавног 
предузећа, као и Рјешење о именовању, с обзиром да ЈП „Водовод и 
канализација“ већ дужи временски период нема директора.“ 

- „Колико је средстава издвојено у 2012. и 2013. години за НВО ансамбл „ 
Бокељски галиоти“, а колико за НВО ансамбл „ Стари капетан, и да ли ова 
два ансамбла имају своје просторије и под којим условима.“ 

 
Одборник УРОШ ФИЛИПОВИЋ: 

- „Ко је и када  издао урбанистичке услове и грађевинску дозволу 
ТУРЕВСКАЈА АННИ, држављанки Русије на урбанистичкој парцели 114 и 
262/2 КО Поди.“ 

- „Да ли је и када вршена инспекција усклађености изградње објеката са 
датим условима и ко је вршио инспекцију. За тражено захтјевам да ми се 
доставе  копије издате документације.“ 

 
Одборница ДАНИЈЕЛА ЂУРОВИЋ: 

- „Када се очекује завршетак радова на изградњи секундарне канализационе 
мреже у насељу Пијесак –Поди?“ 

 
Предсједавајућа се захвалила присутнима на сарадњи и закључила рад сједнице 
Скупштине у 14,30 часова. 
 
 СЕКРЕТАР       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Милован Бендераћ                мр Данијела Ђуровић 
 


