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Z A P I S N I K  
 

sa I konstitutivne sjednice Skupštine opštine Herceg-Novi, održane 07.06.2021.godine u 
prostorijama Opštine Herceg-Novi sa početkom u 10:00 časova 
 
 
Shodno članu 5 Poslovnika Skupštine opštine Herceg-Novi, sjednicom predsjedava najstariji 
odbornik Slobodan Radović, koji  je otvorio  konstitutivnu sjednicu uz podsjećanje da su materijali 
za današnju sjednicu upućeni 28.05.2021.godine odbornicima, predsjedniku i potpredsjednicima 
Opštine, predsjednici Opštinske izborne Komisije Herceg Novi u stalnom sastavu i  
predstavnicima sredstava javnog informisanja. 
 
Tok sjednice fonografski se snima, javni prenos se vrši putem Javnog radio difuznog servisa Radio 
Televizija Herceg Novi. 
 
O zapisniku sa sjednice stara se Vesna Zorić iz Službe Skupštine. 
 
Odsustvo sa sjednice najavio je odbornik Savo Marić. 
 
Polazeći od člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi,  nakon izvršene prozivke, 
predsjedavajući je konstatovao da sjednici od ukupno 35 odbornika prisustvuje  34 odbornika te 
da su obezbijeđeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje. 
 
Predsjedavajući je stavio predloženi dnevni red na usvajanje i konstatovao da su odbornici 
jednoglasno usvojili sledeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj Opštinske izborne Komisije Herceg Novi o sprovedenim izborima za izbor 
odbornika u Skupštini opštine Herceg Novi na izborima održanim 09.05. 2021.godine. 

2. Izbor predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi. 
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Herceg Novi. 

 
 

 
I 
 

Mirjana Ivanović, predsjednica Opštinske izborne Komisije Herceg Novi u stalnom sastavu, 
podnijela je Izvještaj o sprovedenim izborima za izbor odbornika u Skupštini opštine Herceg Novi 
održanim 09.05.2021.godine. 
Predsjedavajući je konstatovao da je podnošenjem Izvještaja Opštinske izborne komisije o 
sprovedenim izborima za izbor odbornika u Skupštini opštine Herceg Novi potvrđen i započeo 
mandat  novoizabranim odbornicima u Skupštini opštine Herceg-Novi.  
Na osnovu člana 14 Zakona o izboru odbornika i poslanika, potvrđivanjem mandata odbornicima 
novog saziva, prestaje mandat odbornika prethodnog saziva. 
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Uz podsjećanje da se o potvrđivanju mandata odbornika ne glasa, predsjedavajući je svim 
odbornicima čestitao na izboru i poželio uspjeh u daljem radu. 
 
 
 
Na osnovu člana 47 stav 1 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br: 2/18, 34/19 i 
38/20) i člana 67 stav 1 alineja 1 Statuta Opštine Herceg Novi („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 
1/19, 37/19 i 6/20), Skupština opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj 07.06.2021. godine, 
donijela je 
 
 

O D L U K U 
 

o prestanku mandata predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi 
 
 
 

Član 1 
Nikoli Samardžiću, dosadašnjem predsjedniku Skupštine opštine Herceg Novi, prestaje mandat po 
sili zakona. 
 

Član 2 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Crne Gore – 
opštinski propisi“. 
 

 
 

II 
 

Prelazeći na drugu tačku dnevnog reda, presjedavajući odbornik Slobodan Radović podsjetio je 
prisutne da predsjednika Skupštine bira Skupština iz reda odbornika većinom glasova ukupnog 
broja odbornika. Kandidata za predsjednika Skupštine može da predloži njmanje jedna trećina 
odbornika, te  se predlog kandidata za predsjednika Skupštine podnosi  predsjedavajućem u pisanoj 
formi, svojeručno potpisan od strane podnosilaca predloga. 
 
Obavještava prisutne da je dostavljen jedan predlog za izbor predsjednika Skupštine opštine 
Herceg Novi. Predlog je potpisalo 26 odbornika koji su predložili Ivana Otovića za predsjednika 
Skupštine opštine Herceg Novi. 
Odbornica Vesna Samardžić, u svojstvu ovlašćenog predstavnika predlagača, obrazložila je 
predlog kandidata. 
Predsjedavajući je otvorio raspravu, nakon čega se za riječ javio odbornik Jovan Subotić koji je 
svim odbornicima i kandidatu za predsjednika Skupštine čestitao na izboru i poželio im uspjeha u 
radu. 
Odbornica Olivera Doklestić istakla je da je Novska lista podržala predloženog kandidata za 
predsjednika Skupštine ali je takođe izrazila nezadovoljstvo što Novska lista kao lokalna politička 
grupacija koja je osvojila sedam mandata  nije prepoznata kao partner  u vršenju vlasti. Smatra da 
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dosadašnji rad Skupštine nije bio adekvatan, da je Skupština izgubila svoju osnovnu funkciju. 
Mora se omogućiti da se čuje glas naroda, obezbijediti aktivno učešće građana i aktiviranje 
instituta „slobodne stolice“.  
 
Predsjedavajući je zaključio raspravu, stavio predlog na izjašnjavanje, javnim glasanjem 
prozivkom odbornika i konstatovao da su odbornici glasali kako slijedi: 
Stevan Katić „za“, Mirko Mustur „za“, Nikola Samardžić „za“, Tamara Vujović „za“, Boro Lučić 
„za“, Savo Niković „za“, Zoran Lazarević „za“, Maja Popović „za“, Nenad Sekulić „za“, Đorđe 
Vasilevski „za“, Ivan Otović „za“, Stevo Vlaović „za“, Živko Krunić „za“, Ana Zambelić-Pištalo 
„za“, Vesna Samardžić „za“, Vasilije Ćuković „za“, Milja Vitorović „za“, Miloš Konjević „za“, 
Olivera Doklestić „za“, Jovan Subotić „za“, Jasmina Konjević „za“, Stefan Vukićević „za“, Ana 
Šojić „za“, Draško Rašković „za“, Miloš Krivokapić „za“, Milan Zarić „za“, Predrag Dabović 
„protiv“, Slobodan Radović „protiv“, Maja Bakrač „protiv“, Borivoj Vuković „protiv“, Branko 
Crnogorčević „protiv“, Vladimir Kosić „protiv“, Rajko Komnenić „protiv“, Milica Milović 
„protiv“. 
 
Predsjednik Skupštine konstatovao  je da je  26 odbornika glasalo „za“ i 8 glasova „protiv“, te da 
je usvojena Odluka u sledećem tekstu: 
 
Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 18 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br: 2/18, 34/19 i 
38/20) i člana 34 stav 1 tačka 18 Statuta Opštine Herceg Novi („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 
1/19, 37/19 i 6/20), Skupština opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj 07.06.2021. godine, 
donijela je 
 
 
 

O D L U K A 
 

O IZBORU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI 
 
 

Član 1 
 
Za predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi bira se Ivan Otović. 
Funkcija predsjednika Skupštine  je  profesionalna. 
 

Član 2 
 

 Mandat Predsjednika Skupštine traje koliko i mandat Skupštine. 
 

Član 3 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom listu Crne Gore - 
Opštinski propisi". 
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Ivan Otović, predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi pročitao je i potpisao svačanu izjavu, 
zahvalio se na ukazanom povjerenju i nastavio da predsjedava sjednicom Skupštine. 
 
 

III 
 

Predsjednik Skupštine zatražio je od parlamentarnih partija i stranka da dostave obavještenje o 
formiranju Klubova odbornika u kome ce biti navedeni  predsjednik Kluba odbornika, zamjenik 
predsjednika i članovi Kluba odbornika kako bi se  konstituisali klubovi odbornika. 
Predsjedavajući je dao pauzu u trajanju od 30 minuta kako bi se održala sjednica Kolegijuma 
predsjednika Skupštine i utvrdila lista kandidata za predsjednika i članove Odbora za izbor i 
imenovanja. 
 
Sjednica je prekinuta u 11,00 časova i nastavljena u 11,30 časova. 
 
Predsjedavajući je utvrdio kvorum, konstatovao da su ispunjeni uslovi za punovažan rad i 
odlučivanje te stavio Predlog rješenja o obrazovanju Odbora za izbor i imenovanje Skupštine 
opštine Herceg Novi na izjašnjavanje, nakon čega je konstatovao da je Skupština jednoglasno, uz 
34 glasa „za“ donijela  
 

R J E Š E NJ E 
 

o obrazovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg Novi 
 
 

1. U Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg Novi imenuju se sledeći 
odbornici: 
- Đorđe Vasilevski, predsjednik 
- Živko Krunić, član 
- Jovan Subotić, član 
- Draško Rašković, član 
- Maja Bakrač, član 
 

2. Zadaci i obaveze Odbora za izbor i imenovanja utvrđeni su članom 11 Odluke o 
obrazovanju radnih tijela Skupštine (“Sl.list CG-opštinski propisi” broj 21/19. 
 

3. Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje koliko i mandat Skupštine, odnosno do 
dana razrješenje od dužnosti na koju su izabrani. 
 

4. Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o obrazovanju Odbora za izbor 
i imenovanje Skupštine opštine Herceg Novi  (“Sl.list CG-opštinski propisi” broj 07/20). 
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5. Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u “Sl.listu CG-opštinski 
propisi”. 

 
 
 
Predsjednik Skupštine obavijestio je prisutne da je na prethodno održanom Kolegijumu 
predsjednika Skupštine  dogovoreno da se dana 09.06.2021.godine održi II sjednica Skupštine 
opštine Herceg Novi koja će biti sazvana po hitnom postupku zbog potrebe izbora predsjednika 
Opštine, jer dosadašnjem predsjedniku ističe mandat zaključno sa 08.06.2021.godine. 
 
 
Predsjednik Skupštine se zahvalio prisutnima na učešću u radu  i konstatovao da je sjednica 
završila sa radom u 11,35 časova. 
 
 
Broj: ________ 
Herceg Novi, ________ 
 
 
 
 
PREDSJEDAVAJUĆI                PREDSJEDNIK 
Slobodan Radović, s.r.       Ivan Otović, s.r. 


