
Temeljem  članka 97. Zakona o Proračunima u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine F BiH“ 
broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), članka 13. Zakona o načelima 
lokalne samouprave u F BiH ( „Službene novine FBIH“, broj 49/06 i 51/09), članka 24. Statuta općine 
Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj 3/08 i 5/09), članka 6. Odluke o načelima za 
utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva organa državne službe općine Neum („Narodni list- službeno glasilo 
općine Neum“ broj 1/05 i 4/10) Općinsko vijeće Neum na sjednici održanoj  20.01.2021. godine donosi 
 

O D L U K U 
o usvajanju Nacrta Proračuna 
Općine Neum za 2021. godine 

 
 

Članak 1. 
 
Utvrđuje se  Nacrt Proračuna Općine Neum za 2021. godinu. Ukupni prihodi i primici te rashodi i 
izdaci iznose 6.185.000,00 KM. 

 
Članak 2. 

 
Ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci po grupama Nacrta Proračuna Općine Neum za 2021. 
godinu dani su u  tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ove odluke. 

 
 

Članak 3. 
 

Javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Neum za 2021. godinu održati će se u klubovima 
vijećnika Općinskog vijeća, Uredu Načelnika Općine, Mjesnim zajednicama, parlamentarnim 
strankama koje imaju vijećnike u općinskom vijeću, a trajat će 7 dana. 

 
 

Članak 4. 
 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt proračuna općine Neum za 2021. godinu 
dostavit će se u Uredu Načelnika općine u roku iz članka 3. ove odluke. 
 
 

Članak 5. 
 

Načelnik općine pripremit će i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje prijedlog Proračuna 
općine Neum za 2021. godinu vodeći računa o prijedlozima, primjedbama, mišljenjima i 
sugestijama iznesenim na javnoj raspravi te će podnijeti Općinskom vijeću pisano izvješće o 
rezultatima javne rasprave. 

 



Članak 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  „Narodnom listu – službenom 
glasilu Općine Neum“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM 
 
 

Broj:01-02-161/21-1                                                                          PREDSJEDNICA O.V. NEUM 
Neum, 20.01.2021. godine                                                                   v.r. dr.sc. Daniela Matić       
 


