IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa VII (sedme) redovne sjednice Skupštine opštine Herceg Novi, održane dana 01.10.2018.godine
sa početkom u 08,30 časova u velikoj sali Skupštine opštine Herceg Novi.
Sjednicom predsjedava Miloš Bigović, predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, koji je otvorio
sjednicu i podsjetio prisutne da je saziv za današnju sjednicu zajedno sa materijalima upućen
21.09.2018.godine svim odbornicima parlamentarnim partijama, predsjedniku Opštine,
podpredsjednicima Opštine, glavnom administratoru, obrađivačima i predstavnicima sredstava
javnog informisanja.
Tok sjednice se fonografski snima a javni prenos se vrši putem Javnog radio difuznog servisa RTV
Herceg Novi.
O zapisniku sa sjednice stara se Vasilije Bjeletić iz Službe Skupštine.
Predsjednik Skupštine je obavijestio da je odbornik Dragan Šimrak, podnio ostavku
16.08.2018.godine na funkciju odbornika u Skupštini opštine Herceg Novi, te da je Opštinska
izborna komisija podnijela Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta br:OIK:94-1/18 od
22.08.2018.godine, na osnovu čega su se stekli uslovi da Skupština opštine Herceg Novi
verifikuje mandat odbornici Zinaidi Miljković sa izborne liste SDP URA- VAZDA. Predsjednik
Skupštine je novoizabranoj odbornici , čestitao i poželio uspjeh u radu.
Nakon izvršene prozivke na osnovu člana 64 stav 1 i 2 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi,
Predsjednik Skupštine je konstatovao da sjednici od ukupno 34 odbornika prisustvuje 28
odbornika te da su obezbjeđeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje.
Odsutni su sledeći odbornici: Stefan Vukićević, Tatjana Fanfani, Maja Bakrač, Mladen Kadić,
Andrija Radman i Suzana Tomanović.
Predsjednik Skupštine je stavio na usvajanje Izvod iz zapisnika sa VI redovne sjednice održane
24.07.2018.godine, nakon čega je konstatovao da su odbornici uz 22 glasa „za“ (jednoglasno)
usvojili zapisnik sa VI redovne sjednice.
Predsjednik Skupštine je stavio na usvajanje Izvod iz zapisnika sa VI vanredne sjednice održane
07.08.2018.godine i konstatovao da su odbornici uz 27 glasova „za“ i 1 glas „protiv“ usvojili
Zapisnik sa VI vanredne sjednice .
Predsjednik Skupštine je obavijestio prisutne da je aktom br.02-6-299/18 od 26.09.2018.godine
odbornicima dostavljen materijal uz zahtjev predjednika Opštine za proširenje dnevnog reda VII
redovne sjednice sledećim tačkama:
-Predlog Odluke o reprogramiranju duga Opštine Herecg Novi,
-Predlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi,
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-Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Službi komunalne policije.
Takođe Predsjednik Skupštine je obavijestio odbornike da su nakon održavanja sjednice Odbora
za izbor i imenovanje naknadno dostavljeni materijali pod tačkom 10 predloženog dnevnog reda i
to:
-

Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrada i Povelje Opštine Herceg
Novi,
Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove kulture
“Herceg fest” Herceg Novi,
Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za budžet i finansije,
Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za turizam i privredni
razvoj.

Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština opštine Herceg Novi
uz 19 glasova “za” 1 “protiv” i 8 “uzdržani” usvojila dopunu dnevnog reda sa tačkom: Predlog
Odluke o reprogramiranju duga Opštine Herceg Novi.
Predsjednik Skupštine stavio je na izjašnjavanje i konstatovao da Skupština opštine Herceg Novi
je uz 19 glasova “za “ 1 glas “protiv” i 8 glasova “uzdržan” usvojila dopunu dnevnog reda sa
tačkom: Predlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi .
Predsjednik Skupštine stavio je na izjašnjavanje da je Skupština opštine Herceg Novi uz 27 glasova
“za” 1 “protiv” usvojila dopunu dnevnog reda sa tačkom: Predlog Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o službi komunalne policije.
Predsjednik Skupštine stavio je na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština opštine Herceg Novi
uz 27 glasova “za” usvojila dopunu dnevnog reda tačkom: Predlog Rješenja o imenovanju Žirija
za dodjelu Nagrada i Povelje Opštine Herceg Novi.
Predsjednik Skupštine stavio je na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština opštine Herceg
Novi uz 19 glasova “za” i 8 glasova “uzdržan” usvojila dopunu dnevnog reda sa tačkom: Predlog
Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove kulture “Herceg fest” Herceg
Novi.
Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština opštine Herceg
Novi, jednoglasno uz 26 glasova “za” usvojila dopunu dnevnog reda sa tačkom: Predlog Rješenja
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Budžet i finansije.
Predsjednik Skupštine stavio je na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština uz 27 glasova “ za”
i 1 glas “uzdržan” usvojila dopunu dnevnog reda sa tačkom: Predlog Rješenja o razrješenju i
imenovanju člana Odbora za turizam i privredni razvoj .
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Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje predlog dnevnog reda u cjelini konstatovao da je
Skupština opštine Herceg Novi uz 20 “za” i 8 glasova “uzdržan” usvojila sledeći
DNEVNI

RED

1. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesavodovodne infrastrukture na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi.
2. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta
od opšteg interesa-pristupnog puta do Plave špilje na Luštici , Opština Herceg Novi.
3. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog
objekta od opšteg interesa-kanalizacione infrastrukture u naselju Podi-lokalitet Topovi
(krak 4), Opština Herceg Novi.
4. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesavodovodne mreže u Dragomirskoj ulici u Zelenici.
5. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog
objekta od opšteg interesa- Trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA „Dugunja“ na
Ublima sa priljučnim 10 kV vodom, Opština Herceg Novi.
6. Predlog Odluke o reprogramiranju duga Opštine Herceg Novi.
7. Predlog odluke o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi.
8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Službi komunalne policije.
9. Predlog Odluke o pravu davanja u zakup nepokretne imovine Opštine Herceg Novi.
10. Informacija o stanju imovine Opštine Herceg Novi sa mjesnim zajednicama i javnim
preduzećima i Informacijom o davanju u zakup imovine kojom raspolaže Opština Herceg
Novi od strane Direkcije za imovinu i zastupanje.
11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o osnivanju
„Agencije za razvoj i zaštitu Orjena-Herceg Novi“ Društvo sa ograničenom
odgovornošću.
12. Izvještaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Herceg Novi za 2017. godinu
sa Izvještajem o realizaciji Finansijskog plana Turističke organizacije Herceg Novi za
2017. godinu i Iskazom o finansijskoj poziciji.
13. Izbor i imenovanja:
- Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrada i Povelje Opštine Herceg
Novi.
- Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove kulture
„Herceg fest“ Herceg Novi.
- Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za budžet i finansije.
- Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora turizam i privredni razvoj.
14. Odbornička pitanja i odgovori.
Predsjednik Skupštine je obavijestio odbornike da će se na osnovu konsenzusa postignutog na
sjednici Kolegijuma rasprava po 1-5 tački dnevnog reda, a koje se odnose na utvrđivanje lokacija
za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa, tačkama 6 i 7 kao i tačkama 9 i 10, biti
objedinjena.
I-V
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Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke
o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-vodovodne infrastrukture
na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi, usklađen sa Zakonom i Statutom, stavi u skupštinsku
proceduru.
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke
o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesapristupnog puta do Plave špilje na Luštici , Opština Herceg Novi, usklađen sa Zakonom i Statutom,
stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke
o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesakanalizacione infrastrukture u naselju Podi-lokalitet Topovi (krak 4), Opština Herceg Novi,
usklađen sa Zakonom i Statutom, stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke
o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-vodovodne mreže u
Dragomirskoj ulici u Zelenici, usklađen sa Zakonom i Statutom, stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke
o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesaTrafostanice DTS 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA „Dugunja“ na Ublima sa priljučnim 10 kV vodom,
Opština Herceg Novi, usklađen sa Zakonom i Statutom, stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za planiranje i uređenje prostora Skupštine opštine Herceg Novi jednoglasno predlaže
Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog
objekta od opšteg interesa-vodovodne infrastrukture na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi,
stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za planiranje i uređenje prostora Skupštine opštine Herceg Novi jednoglasno predlaže
Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno
izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-pristupnog puta do Plave špilje na Luštici, Opština
Herceg Novi, stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za planiranje i uređenje prostora Skupštine opštine Herceg Novi jednoglasno predlaže
Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno
izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-kanalizacione infrastrukture u naselju Podi-lokalitet
Topovi (krak 4), Opština Herceg Novi ,stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za planiranje i uređenje prostora Skupštine opštine Herceg Novi jednoglasno predlaže
Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog
objekta od opšteg interesa-vodovodne mreže u Dragomirskoj ulici u Zelenici, stavi u skupštinsku
proceduru.
Odbor za planiranje i uređenje prostora Skupštine opštine Herceg Novi jednoglasno predlaže
Skupštini opštine Herceg Novi Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno
izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- Trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA
„Dugunja“ na Ublima sa priljučnim 10 kV vodom, Opština Herceg Novi, stavi u skupštinsku
proceduru.
Uzimajući učešće u raspravi po predlozima odluka koje se odnose na utvrđivanje lokacija za
izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa, odbornik Mladen Ivanović povodom predloga
Odluke koja se odnosi na objekat od opšteg interesa – pristupni put do Plave špilje na Luštici,
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utvrdio da je obrazloženje jako šturo te da postoji mogućnost devastacije prostora i nanošenja štete
i postavio pitanje da li je bilo neophodno donošenje studije opravdanosti, takođe je skrenuo pažnju
na ekološke posledice ako ovaj objekat bude izgrađen.
Sekretarka Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Marina Sekulić je istakla pozitivne
strane donošenja akata koji se odnose na izgradnju infrastrukture te da je ovo samo prvi korak za
izradu tehničke dokumentacije dok bi nakon toga uslijedilo donošenje studije opravdanosti,
ekološke saglasnosti i drugi akti.
Uzimajući učešće u drugom krugu Slobodan Radović je podržao donošenje odluka o utvrđivanju
lokacija za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa jer se na taj način stvaraju dobri uslovi
za razvoj infrastrukture i privlačenje potencijalnih investitora.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je u 9 h, sjednici Skupštine pristupila odbornica Tatjana
Fanfani.
Predsjednik je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština jednoglasno uz 27 glasova
„za“ donijela
Odluku
o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- vodovodne
infrastruktue n a poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi
Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština uz 25 glasova “za”
1 “protiv” i 1 “uzdržan” donijela
Odluku
o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa –
pristupnog puta do Plave špilje na Luštici, Opština Herceg Novi
Predsjednik je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština jednoglasno uz 27 glasova
“za” donijela
Odluku
o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg
interesa – kanalizacione infrastrukture u naselju Podi – lokalitet Topovi (krak 4), Opština
Herceg Novi.
Predsjednik je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština uz 22 glasa „za“ (jednoglasno)
donijela
Odluku
o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – vodovodne
mreže u Dragomirskoj ulici u Zelenici.
Predsjednik je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština jednoglasno uz 27 glasa „za“
donijela
Odluku
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o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg
interesa Trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „Dugunja“ na Ublima sa priključnim
10 kV vodom, Opština Herceg Novi.
VI-VII
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke
o reprogramiranju duga Opštine Herceg Novi, usklađen sa Zakonom i Statutom, stavi u
skupštinsku proceduru.
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke
o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi, usklađen sa Zakonom i Statutom, stavi u
skupštinsku proceduru.
Odbor za imovinsko pravna raspolaganja jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da
Predlog Odluke o reprogramiranju duga Opštine Herceg Novi, stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za imovinsko pravna raspolaganja jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da
Predlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi, stavi u skupštinsku proceduru.
U objedinjenoj raspravi po predlogu Odluke o reprogramiranju duga Opštine Herceg Novi i
predlogu Odluke o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi, odbornik Dragan Janković je
zatražio dodatna pojašnjenja jer se iz predloženog teksta odluke može zaključiti da Opština ulazi
u novo zaduživanje te postavio pitanje, da li će usvojeni Budžet moći realizovati pomenuto
zaduživanje.
Sekretarka Sekretarijata za finansije Irena Vučković je istakla da se ne radi o novom zaduživanju
već se radi o reprogramiranju već postojećeg ugovora o kreditu te da će se kreditno zaduženje
realizovati na 12 mjesečnih rata.
Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština uz 19 glasova „za“
i 5 glasova „uzdržan“ donijela
Odluku
o reprogramiranju duga Opštine Herceg Novi
Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština uz 19 glasova „za“
i 6 glasova „uzdržan“ donijela

Odluku
o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi
VIII
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Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o Službi komunalne policije, usklađen sa Zakonom i Statutom,
stavi u skupštinsku proceduru
Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština uz 26 glasova „za“
i 1 glas „uzdržan“ donijela
Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke o službi Komunalne policije
IX-X
Odbor za statut i propise uz 4 glasa „za“ i 1 glas „uzdržan“predlaže Skupštini opštine Herceg Novi
da Predlog Odluke o pravu davanja u zakup nepokretne imovine Opštine Herceg Novi, usklađen
sa Zakonom i Statutom, stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za imovinsko pravna rasploganja jednoglasno predlaže Skupštini
opštine Herceg Novi
da Predlog Odluke o pravu davanja u zakup nepokretne imovine Opštine Herceg Novi, stavi u
skupštinsku proceduru.
Odbor za imovinsko pravna raspolaganja jednoglasno predlaže Skupštini opštine da Informaciju o
stanju imovine Opštine Herceg Novi sa mjesnim zajednicama i javnim preduzećima i
Informacijom o davanju u zakup imovine kojom raspolaže Opština Herceg Novi od strane
Direkcije za imovinu i zastupanje, stavi u skupštinsku proceduru.
U objedinjenoj raspravi po IX I X tački dnevnog reda, odbornik Ranko Konjević je iznio mišljenje
da je rok u iznosu od pet godina za zakup predug te da je trebalo da bude usaglašen sa prethodnom
Odlukom koji je iznosio tri godine.
Odbornik Dragan Janković je mišljenja da je bolje bilo predvidjeti rok od tri godine sa
mogućnošću produženja, te postavio pitanje da li će se neko snositi odgovornost zbog činjenica da
preduzeća i ustanove nisu dostavili podatke o imovini sa kojim raspolaže Opština Herceg
Novi.Takođe postavio je pitanje statusa imovine koju u korišćenje ima Radio Herceg Novi te
izrazio nadu da se eventualna promjena ovog objekta u ugostiteljsko turistički objekat neće
sprovesti bez odgovarajuće odluke Skupštine opštine Herceg Novi.
Predsjednik Skupštine Miloš Bigović je uputio najoštriju osudu svim službama zbog
nedostavljanja podataka i informacija o stanju imovine u vlasništvu Opštine Herceg Novi i istakao
da je ovakav neodgovoran i nesavjesan odnos neprihvatljiv.

Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština uz 19 glasova “za”
i 8 glasova “uzdržan” donijela
Odluku
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o pravu davanja u zakup nepokretne imovine Opštine Herceg Novi
X
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština opštine Herceg Novi primila k znanju
Informaciju
o stanju imovine Opštine Herceg Novi sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima i
informaciju o davanju u zakup imovine kojom raspolaže Opština Herceg Novi od strane
Direkcija za zastupanje.
XI
Odbor za statut i propise uz 4 glasa „za“ i 1 glas „uzdržan“predlaže Skupštini opštine Herceg Novi
da Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o osnivanju „Agencije
za razvoj i zaštitu Orjena-Herceg Novi“ Društvo sa ograničenom odgovornošću, usklađen sa
Zakonom i Statutom, stavi u skupštinsku proceduru.
Povodom predloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o osnivanju
“Agencija za izgradnju i razvoj Orjena” – Herceg Novi”, odbornik Dragan Janković je izrazio
nezadovoljstvo zbog korišćenja instituta propisanim članom 60 Statuta opštine Herceg Novi te
ukazao da je Skupština opštine Herceg Novi mogla da održi svoju sjednicu nakon čega je
predsjednik Skupštine stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština uz 20 glasova “za” i
7 glasova “uzdržan” donijela
Odluku
o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o osnivanju Agencija za izgradnju
i razvoj Orjena” – Herceg Novi
XII
Odbor za budžet i finansije Skupštine opštine Herceg Novi, uz 2 glasa „za“ i 2 glasa „uzdržan“
nije zauzeo stav povodom Izvještaja o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Herceg
Novi za 2017. godinu sa Izvještajem o realizaciji Finansijskog plana Turističke organizacije
Herceg Novi za 2017. godinu i iskazom o finansijskoj poziciji.
Kratko uvodno izlaganje povodom Izvještaja o realizaciji Programa rada Turističke organizacije
Herceg Novi za 2017 godinu sa Izvještajem o realizaciji finansijskog plana Turističke organizacije
Herceg Novi za 2017 godinu i iskazom o finansijskoj poziciji, podnijela je Ana Stanišić.
Odbornica Nevena Keković je istakla da razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa rada
Turističke organizacije Herceg Novi u oktobru nema nikakav smisao te da je na ovaj način
zadovoljena samo forma i postavila pitanje šta je urađeno sa jednim milionom eura ostvarenih
prihoda, nakon čega je Predsjednik Skupštine stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština
uz 19 glasova “za” i 7 glasova “protiv” usvojila
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Izvještaj
o realizaciji Programa rada Turističke organizacije za 2017 godinu sa izvještajem o
realizaciji finansijskog plana Turističke organizacije Herceg Novi za 2017 godinu i
iskazom o finansijskoj poziciji.
XIII
Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Herceg Novi jednoglasno predlaže Skupštini
opštine Herceg Novi da Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrada i Povelje
Opštine Herceg Novi, uđe u skupštinsku proceduru.
Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Herceg Novi uz 4 glasa „za“ i 1 glas „uzdržan“
predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana
Savjeta Javne ustanove kulture „Herceg fest“ Herceg Novi, uđe u skupštinsku proceduru.
Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Herceg Novi uz 4 glasa „za“ i 1 glas „uzdržan“
predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za budžet i finansije, uđe u skupštinsku proceduru.
Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Herceg Novi uz 4 glasa „za“ i 1 glas „uzdržan“
predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana
Odbora turizam i privredni razvoj, uđe u skupštinsku proceduru.
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Rješenja
o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrada i Povelje Opštine Herceg Novi, usklađen sa Zakonom i
Statutom, stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Rješenja
o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove kulture „Herceg fest“ Herceg Novi,
usklađen sa Zakonom i Statutom, stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Rješenja
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za budžet i finansije , usklađen sa Zakonom i Statutom,
stavi u skupštinsku proceduru.
Odbor za statut i propise jednoglasno predlaže Skupštini opštine Herceg Novi da Predlog Rješenja
o razrješenju i imenovanju člana Odbora turizam i privredni razvoj, usklađen sa Zakonom i
Statutom, stavi u skupštinsku proceduru.
Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština jednoglasno uz 24
glasa “za” donijela
R j e š e nj e
o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrada i Povelje Opštine Herceg Novi
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Predsjednik Skupštine stavio je na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština jednoglasno uz 21
glas “za” donijela
R j e š e nj e
o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove kulture “Herceg fest” Herceg
Novi
Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština jednoglasno, uz 21
glas “za”, donijela
R j e š e nj e
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Budžet i finansije
Predsjednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje i konstatovao da je Skupština uz 20 glasova “za”
i 1 glas “protiv” donijela je
R j e š e nj e
o razrješenju i imenovanju članova Odbora za turizam i privredni razvoj
XIV
Odborničkih pitanja i odgovora, nije bilo.

Predsjednik Skupštine se zahvalio prisutnima na radu i konstatovao da je sjednica završila sa
radom u 9,50 časova.
Broj:02-6Herceg Novi, __________2018.godine

SEKRETAR

PREDSJEDNIK

Milovan Benderać,s.r.

Miloš Bigović,s.r.
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