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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa I (prve) redovne sjednice Skupštine opštine Herceg Novi održane dana 08.06.2017. godine sa 

početkom u 12,10 časova u prostorijama Opštine Herceg Novi. 

Predsjedavajući je pozdravio sve prisutne i obavijestio da je saziv za današnju sjednicu upućen 

29.05.2017. godine svim odbornicima, parlamentarnim  partijama i strankama i predstavnicima 

sredstava javnog informisanja. Takođe je obavijestio da je naknadno dostavljen Izvod iz Zapisnika sa I 

(prve) sjednice po hitnom postupku Skupštine opštine Herceg Novi, održane dana 30.05.2017. godine,  

kao i materijali po tačci- Izbor i imenovanja: Predlog Liste kandidata za radna tijela Skupštine opštine 

Herceg Novi i Predlozi Rješenja o obrazovanju skupštinskih odbora.  

Odsustvo sa sjednice najavili su odbornici: Stevan Koprivica i Nevena Keković.   

Tok sjednice fonografski se snima, a javni prenos se vrši putem Javnog radio difuznog servisa Radio  

TV Herceg Novi. Zainteresovanost za televizijskim snimanjem, iskazala je Televizija „Novi TV“. 

O zapisniku sa sjednice stara se Dragana Stanišić iz Službe Skupštine.  

Nakon izvršene prozivke a u skladu sa članom 64 stav 1 i 2 Poslovnika, predsjedavajući je  konstatovao 

da sjednici od ukupno 34 odbornika prisustvuje 31 odbornik, te da su obezbijeđeni uslovi za punovažan 

rad i odlučivanje. 

Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Izvod iz Zapisnika sa I konstitutivne sjednice Skupštine 

opštine Herceg Novi održane dana 26.05.2017. godine, i nakon izjašnjavanja, konstatovao da je Izvod 

iz zapisnika usvojen uz 29 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 1 glas “uzdržan“. 

Povodom Izvoda iz zapisnika sa  I (prve) sjednice po hitnom postupku, održane dana 30.05.2017. 

godine, za riječ se javio odbornik Zoran Kovačević koji je tom prilikom zatražio da se u dnevnom redu 

promijeni naziv Odluke na način da isti glasi Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Budžetu 

opštine Herceg Novi za 2017. godinu, radi ispravnosti i jasnosti, na šta je v.d. sekretara Službe 

Skupštine dao pojašnjenje da je u Izvod iz Zapisnika unijet adekvatan naziv Odluke, te da je u članu 1 

Odluke navedeno da se daje saglasnost na Odluku o Budžetu.   

Predsjedavajući je odložio izjašnjavanje po Izvodu iz Zapisnika sa I (prve) sjednice po hitnom postupku, 

održane dana 30.05.2017. godine, zbog konsultacija na Kolegijumu predsjednika Skupštine. 

Kako nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, Predsjedavajući je  stavio na izjašnjavanje predlog 

dnevnog reda, i nakon izjašnjavanja konstatovao da je jednoglasno, uz 31 glas “za”, usvojen sledeći 

D N E V N I    R E D 

1.Izbor Predsjednika Opštine Herceg Novi. 
2.Izbor i imenovanja. 
3. Odbornička pitanja i odgovori. 
 

I 

Predsjedavajući je obavijestio prisutne da je u skladu sa Statutom opštine Herceg Novi, dostavljen 

Predlog kandidata Stevana Katića za Predsjednika Opštine Herceg Novi od strane 18. odbornika, koji 

sadrži ime i prezime kandidata, kratku biografiju, obrazloženje kandidature, kao i pismeni pristanak 

kandidata za kandidaturu. 
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Kako nije bilo zainteresovanih za raspravu, predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Predlog Odluke o 

izboru Predsjednika opštine Herceg Novi i nakon izjašnjavanja konstatovao  da je uz 20 glasova „za“, i 

11 glasova „uzdržan“, usvojena Odluka o izboru predsjednika Opštine Herceg Novi, u sledećem tekstu: 

Na osnovu člana 45 i 56 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 

88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14), člana 36 stav 1 tačka 17 i člana 57 Statuta Opštine Herceg Novi 

("Sl. list RCG-opštinski propisi", br. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07, "Sl. list CG-opštinski propisi", br. 16/09, 

16/11), Skupština opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj dana 08.06.2017. godine, donijela je  

ODLUKA 

o izboru predsjednika Opštine Herceg Novi 

Član 1 

Za Predsjednika opštine Herceg Novi bira se Stevan Katić. 

Član 2 

Mandat Predsjednika opštine traje 4 godine. 

Član 3 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u "Službenom listu Crne Gore-

Opštinski propisi". 

Predsjedavajući je čestitao novoizabranom predsjedniku Opštine i pozvao Stevana Katića da da 

svečenu izjavu. 

Nakon davanja svečane izjave i obraćanja Stevana Katića, Predsjedavajući je konstatovao da: 

-izborom za Predsjednika Opštine Herceg Novi, Stevanu Katiću prestao je mandat odbornika u 

Skupštini opštine Herceg Novi. 

-da  je Skupština u sledećem tekstu kontatovala: 

Na osnovu člana 69 Zakona o lokalnoj samoupravi("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 

03/10, 73/10, 38/12, 10/14) i člana 62 stav 2 Statuta opštine Herceg Novi ("Sl. list RCG - opštinski 

propisi"br. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07 "Sl. list CG - opštinski propisi", br. 16/09, 16/11), Skupština 

opštine Herceg Novi na sjednici održanoj dana 08.06.2017. godine, donijela je  

Z A K LJ U Č A K 

O PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKU OPŠTINE HERCEG NOVI 

Član 1 

Draganu Jankoviću, potpredsjedniku Opštine Herceg Novi, koji je vršio funkciju Predsjednika Opštine 

do izbora Predsjednika, prestaje mandat po sili Zakona. 

Član 2 

Ovaj Zaključak objaviće se u “Službenom listu CG-opštinski propisi”. 
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II 

Predsjedavajući je obavijestio prisutne da je na osnovu člana 27 stav 2 i člana 28  Poslovnika Skupštine 

opštine Herceg Novi, Odbor za izbor i imenovanja, dostavio Listu kandidata za predsjednike i članove 

radnih tijela Skupštine, te da je uz Listu formirao i predloge pojedinačnih Rješenja o obrazovanju 

skupštinskih odbora i predložio da se vodi objedinjena raspravu povodom ove tačke. 

Kako nije bilo zainteresovanih za raspravu, predsjedavajući je predložio da se Skupština prvo izjasni o 

listi kandidata za predsjednika i članove radnih tijela Skupštine u cjelini, a potom pojedinačno o 

predlozima Rješenja o obrazovanju skupštinskih odbora. 

 

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja, uz 29 glasova “za” i 1 glas 
“uzdržan” , usvojila sledeći 

Z A K LJ U Č A K 
USVAJA SE  Lista kanidata za radna tijela Skupštine opštine Herceg Novi, u predloženom tekstu. 
 
 

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 29 glasova “za” i 1 glas 
“protiv” , usvojila sledeći 

Z A K LJ U Č A K 
DONOSI SE  Rješenje o obrazovanju Odbora za statut i propise Skupštine opštine Herceg Novi, u 
predloženom tekstu. 
 
 

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 29 glasova “za” i 1 glas 
“uzdržan” , usvojila sledeći 

Z A K LJ U Č A K 
DONOSI SE  Rješenje o obrazovanju Odbora za budžet i finansije Skupštine opštine Herceg Novi, u 
predloženom tekstu. 
 
 
 

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 30 glasova “za”, usvojila 
sledeći 

Z A K LJ U Č A K 
DONOSI SE  Rješenje o obrazovanju Odbora za turizam i privredni razvoj Skupštine opštine Herceg 
Novi, u predloženom tekstu. 
 
 

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 29 glasova “za” i 1 glas 
“uzdržan”, usvojila sledeći 

Z A K LJ U Č A K 
DONOSI SE  Rješenje o obrazovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora Skupštine opštine Herceg 
Novi, u predloženom tekstu. 
 
 
 
Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja  uz 30 glasova “za”, usvojila sledeći 

Z A K LJ U Č A K 
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DONOSI SE  Rješenje o obrazovanju Odbora za komunalno stambenu djelatnost Skupštine opštine 

Herceg Novi, u predloženom tekstu. 

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 30 glasova “za”, usvojila 
sledeći 

Z A K LJ U Č A K 
DONOSI SE  Rješenje o obrazovanju Odbora za društvene djelatnosti Skupštine opštine Herceg Novi, u 
predloženom tekstu. 
 
 

Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština nakon izjašnjavanja uz 29 glasova “za”, 1 glas 
“protiv” i 1 glas “uzdržan”, usvojila sledeći 

Z A K LJ U Č A K 
DONOSI SE  Rješenje o obrazovanju Odbora za imovinsko pravna raspolaganja Skupštine opštine 
Herceg Novi, u predloženom tekstu. 
 

III 

Nije bilo zainteresovanih za raspravu povodom tačke - Odbornička pitanja i odgovori. 

 

Predsjedavajući se zahvalio prisutnima na saradnji i zaključio rad sjednice Skupštine u 12,35 časova, te 

obavjestio prisutne da će se vanredna sjednica Skupštine održati najvjerovatnije u srijedu 14.06.20174. 

godine. 

 

Broj: 

Herceg Novi, 

 

VD SEKRETARA        PREDSJEDNIK 

Milovan Benderać       Miloš Bigović 


