
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa XIII (trinaeste) vanredne sjednice Skupštine opštine Herceg Novi, održane 
20.02.2017.godine u prostorijama Opštine Herceg Novi sa početkom u 13:00 časova. 
 
Sjednicom predsjedava Andrija Radman, predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi koji je 
podsjetio prisutne da je današnja sjednica sazvana na osnovu člana 44 Statuta Opštine Herceg 
Novi i člana 60 a Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi, u skladu sa usaglašenim stavom 
svih predsjednika Klubova odbornika,  te je saziv za današnju sjednicu sa materijalima upućen 
17.02.2017.godine svim odbornicima, parlamentarnim partijama i strankama, vršiocu funkcije 
predsjednika Opštine, Glavnom administratoru i predstavnicima sredstava javnog informisanja.   
Odsustvo sa sjednice najavili su odbornici: Dušan Radović, Mladen Ivanović, Željko Vavić i 
Špiro Vuković.  
Tok sjednice fonografski se snima, a javni prenos se vrši putem Javnog radio difuznog servisa 
Radio  TV Herceg Novi. Zainteresovanost za televizijskim snimanjem, iskazale je Televizija 
„Novi TV“,  dok se o zapisniku  sa sjednice stara Vesna Zorić iz Službe Skupštine. 
Polazeći od člana 64 stav 1 i 2 Poslovnika, nakon izvršene prozivke, predsjedavajući je 
konstatovao da sjednici od ukupno 34 odbornika prisustvuje 26 odbornika te da su obezbjeđeni 
uslovi za punovažan rad i odlučivanje. 
Takođe podsjeća prisutne da se, shodno naprijed navedenim odredbama Statuta i Poslovnika 
Skupštine opštine Herceg Novi, dnevni red vanrednog zasjedanja ne može proširiti nakon 
sazivanja sjednice. 
Predsjednik Skupštine stavio je na izjašnjavanje predloženi dnevni red i donošenje predloženih 
akata po hitnom postupku, te konstatovao da je jednoglasno, uz 26 glasova „za“ usvojen sledeći 
 
 

D  N E V N I   R E D  

 

1. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u Skupštinu opštine Herceg 
Novi. 

2. Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne 
Komisije Herceg Novi u stalnom sastavu. 

 

 

Predsjednik Skupštine obavjestio je prisutne da je Odbor za izbor i imenovanja održao  svoju 
sjednicu 17.02.2017.godine i utvrdio Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika 
člana Opštinske izborne Komisije Herceg Novi u stalnom sastavu, te je dao pauzu kako bi 
Odbor za statut i propise održao sjednicu i zauzeo stavove po tačkama usvojenog dnevnog reda. 
Rad sjednice prekinut je u 13,05 časova a nastavljen u 13,10 časova. 
 

 

I 
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog 
Odluke o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u Skupštinu opštine Herceg Novi, usaglašen 
sa Zakonom i Statutom, stavi u skupštinsku proceduru. 
Predsjednik Skupštine konstatovao je da je Skupština bez rasprave, jednoglasno, uz 26 glasova 
„za“ usvojila sledeći 
 
 
 



Z a k lj u č a k 
DONOSI SE Odluka o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u Skupštinu opštine Herceg 
Novi, u predloženom tekstu. 
 

II 
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog 
Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne Komisije Herceg Novi 
u stalnom sastavu, usaglašen sa Zakonom i Statutom, stavi u skupštinsku proceduru. 
Odbor za izbor i imenovanja jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog 
Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne Komisije Herceg Novi 
u stalnom sastavu, stavi u skupštinsku proceduru. 
 
Predsjednik Skupštine konstatovao je da je Skupština, uz 24 glasa „za“ i 2 glasa „uzdržan“ 
usvojila sledeći 

Z a k lj u č a k 
DONOSI SE Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne Komisije 
Herceg Novi u stalnom sastavu, u predloženom tekstu. 
 
 
Predsjednik Skupštine zahvalio se prisutnima na saradnji i konstatovao da je sjednica završila 
u 13,15 časova. 
 
 
 
v.d. SEKRETAR-a      PREDSJEDNIK 
Milovan Benderać                                                                 Andrija Radman 
 
 
 

 
 

 


