
  
О б р а з л о ж е њ е 

за доношење Одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2011.годину 
 
  

Правни основ  за  доношење Одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 
2011. годину, садржан је у одредбама члана 5. став 2. Закона о Буџету („Сл. лист 
РЦГ“ бр. 40/01, 44/01, 71/05, 12/07,73/08 и 53/09),  у вези са чланом 42. и чланом 43. 
Закона о финансирању локалне самоуправе   („Службени лист РЦГ“ , број 42/03, 
44/03 , 5/08, 51/08 и 74/10) те члана 36. став 1. тачка 7. Статута општине Херцег-
Нови (“Службени лист РЦГ” - општински прописи, бр. 15/04, 31/06 и 14/07) којима је 
прописано да Скупштина општине доноси Одлуку о Буџету.   

  
  
 Процјена остварења за 2011. годину рађена је на бази политике јавне потрошње на 
нивоу Општине са тежњом да се оперативни расходи сведу на оптимални ниво, а 
да се приоритети дају рјешавању основних инфраструктурних проблема, доношењу 
планске документације, те трансферима институцијама културе и спорта и осталим 
корисницима буџетских средстава.    
  

Измјенама и допунама Закона о финансирању локалне управе, дошло је до 
одређених измјена  везаних за приходе Буџета. Тако нпр. укинут jе порез на фирму , 
порез на потрошњу као и порез на игре на срећу, док се  већи приходи  очекују од 
уступљених прихода од пореза на доходак физичких лица као и од пореза на 
промет непокретности ( повећан је дио ових пореза који припада општини).  
  
              Укупно планирана примања Буџета Општине Херцег-Нови за 2011. годину 
утврђена  предлогом Буџета   износе  15.990.000,00 евра, што у   
односу на средства планирана  нацртом   Буџета чини повећање  од 677.000,00 
евра односно 4.4% (повећана су планирана средства од продаје општинске  
имовине  као и пренешена средства из 2010. године).  
  
 Највеће учешће у укупним примањима чини приход од накнаде за уређење 
грађевинског земљишта који је планиран на износ од 3.000.000,00 евра  (или 
18,80% укупног Буџета) а на  исти износ планиран је и  очекивани приход од закупа 
Луштице од стране конзорцијума «NORD STAR» ДОО, Подгорица, (регулисано 
протоколом између Владе Црне Горе и Општине Херцег-Нови).  
             Значајан износ планиран је и од пореза на имовину 2.500.000,00 евра или 
15,63 % укупног Буџета, јер је Закон о порезу на имовину измјењен.  
  

Затим слиједе средства по основу заједничких прихода планирана на износ 
од 1.965.000,00 евра и то: приход од пореза на промет непокретности 1.400.000,00  
и приход од пореза на доходак физичких лица 565.000,00 евра.    
  

Такође је значајан износ планиран од продаје општинске имовине 
2.000.000,00 евра,  јер очекујемо да ћемо у наредној години продати дио 
општинских  непокретности , а све у циљу  смањења обавеза везаних за капиталне 
инвестиције.  

  
Сходно члану 6. Закона  о Буџету (“Сл. лист РЦГ”, бр.40/01, 44/01, 71/05 и 

12/07) у расходовној страни Буџета приказан је оперативни тј. текући и капитални 



Буџет.   
  

 Расходи оперативног Буџета планирани су у износу од  12.720.000,00 евра по 
економској и организационој класификацији.На први поглед  чини се да је  износ 
повећан у односу на 2010. годину, али то је само привидно јер смо значајна 
средства опредјелили за поврат кредита као и отплату осталих обавеза из прошле  
године  укупно 4.650.440,00 евра, приказаних у Секретаријату за финансије и 
економски развој.  
  
 Средства су распоређена по појединим корисницима и намјенама како би се 
задовољили следећи циљеви:  

 - нормално функционисање Органа управе,  
 - нормално функционисање јавних предузећа и установа,   
 - стварање услова за већу афирмацију друштвених дјелатности, невладиних 

и спортских организација, као и брига о лицима у стању социјалне потребе и 
инвалидним лицима и брига о студентском и ученичком стандарду.   

 
Настојали смо да  обезбједимо довољно  средстава за нормално функционисање 
како спорта и невладиног сектора, тако и за редовна културна дешавања , по којима 
је Херцег-Нови  препознатљив.  

  
  Што се тиче издатака за личне дохотке и осталих личних примања запослених  
(2.999.560,00евра ) урађени су на нивоу прошлогодишњих.  

  
Расходи су планирани по појединим корисницима на основу њихових захтјева 

и исказаних потреба за средствима, водећи рачуна о јавном интересу и реално 
расположивим средствима за расподјелу.   

  
Расходи капиталног Буџета планирани су у износу од 3.270.000,00 евра  

или 20,45 % укупног Буџета.   
Најзначајнија инвестиција је пројекат водоснабдијевања и одвођења 

отпадних вода на Црногорском приморју који се ради у сарадњи са Kfw банком 
(само за земљиште за фабрику отпадних вода морамо исплатити милион евра).  

Међу значајније остале инвестиције спада реконструкција локалног пута од 
Игала до Новљанке, као и учешће у изградњи рециклажног центра у Мељинама.  

Поменућемо да управо због превеликих обавеза из прошле године остаје 
мало средстава за нове инвестиције (велики дио тих обавеза односи се на већ 
завршене инвестиције).   
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