
ЗАПИСНК 

      О раду сједнице Скупштине општине Андријевица одржане 05.12.2016.године, 

у 11 часова, у сали Центра за културу и спорт „Михаило Лалић“ 

 

Сједницом је предсједавао предсједник Скупштине Добрашин Лалевић 

На основу извјештаја ОИК,констатовано је да је одборницима Срђану Машовићу и 

Ивану Стијовићу са изборне листе Андријевица“Сигурним кораком ДПС-Мило 

Ђукановић,престала функција одборника у Скупштини општине Андријевица,због 

неспоивости поменуте функције са функцијом коју обављају.На упражњена одборничка 

мјеста верификовани су мандати Игору Лалићу и Срђану Радуновићу.Такође је 

констатовано да је одборницима Веселину Бакићу и Миловану Ћулафићу и Мирку 

Бојовићу (шести на изборној листи) са изборне листе СНП ЦГ Андријевица-„Достојни 

повјерења“,престала функција одборника,због подношења писмених оставки. 

На упражњена одборничка мјеста верификовани  су мандати Станоју Стијовићу и 

Марији Кићовић.  

На основу јавне прозивке констатује се присуство 30 одборника (одсутна је била 

одборница Марија Кићовић која није најавила одсуство) 

Поред Предсједника општине,Потпредсједника општине и његових 

сарадника,сједници Скупштине су присуствовали представници медија 

 

Сходно члану 62 Пословника о раду Скупштине општине Андријевица,одборници 

Демократског фронта „Андријевица или он“поставили су одборничка питања: 

 

Веско Ракетић 

1. Колика је штета на објектима и земљишту од овогодишњих елементарних 

непогода које су задесиле општину Андријевица? 

2. Колико је изграђених мини електрана на водотоцима у нашој општини, колико је 

тренутно одобрених пројеката за изградњу истих, колико је планирано за 

изградњу у наредном периоду и ко су власници мини електрана на нашим 

водотоцима? 

3. Када ће се вратити у првобитно стање тренутно грубо оштећени путни правци ка 

Кутима, Цецунима, Ђулићима, Кошутићима, Дулипољу и Јошаници? 

Бранко Кастратовић  

1. Зашто је Општина Андријевица укинула студентске стипендије за студенте са 

подручја општине Андријевица као и награду за ``Лучу`` у основној и средњој 

школи? 

2. Зашто на категорисаним и некатегорисаним путним правцима не постоји особа, 

тј. Путар да одржава ове путне правце у љетњем и зимском временском периоду? 

3. Шта је са обећањима Предсједника општине о реконструкцији старог моста на 

Лукином Виру и асфалтирању путног правца Ријека Марсенића – Лукин Вир? 

Милан Шошкић  

1. Колико је Општина Андријевица приходовала новца Уговорима од концесија за 

сјечу шума за 2015. годину, колико је од тога уложено у инфраструктуру Мјесних 

заједница чијом територијом пролазе теретна возила овлашћених концесионара? 

2. Пошто је Општина Андријевица у последњих пет година по изјави Менаџера 

општине запослила 80 младих лица, колико је запошљених са територија мјесних 

заједница Улотина, Горње Луге, Грачаница као и подкомских села, од горе 

наведених запошљених лица? 



3. Колико је физиучких и правних лица са територије општине Андријевица добило 

пољопривредне кредите или било коју врсту принадлежности коју су додјељивале 

Општина и Влада Црне Горе у области пољопривреде? 

Радмила Ивановић 

1. Да ли Општина Андријевица има план чишћења локалних и сеоских путева на 

територији МЗ Краље за предстојећу зимску сезону? 

2. Да ли ће Телеком у село Сјеножета поправити фиксну телефонију која не ради већ 

шест година а иначе је направљена сопственим средствима грађана? 

3. Када је Електропривреда Црне Горе реконструисати електро, ниско-напонску и 

далеководну мрежу на територији МЗ Краље (посебно засеок Сјеножета)? 

Милорад Лакићевић 

1. Зашто се вода за пиће из градског водовода наплаћује као исправна, а по 

саопштењима ДОО ``Водовод и канализација`` Андријевица на локалном радију 

да је неисправна, односно техничка у дужем временском периоду? 

2. Када ће се ријешити огромни проблем градске канализације која се 

неконтролисано излива у ријеке Злоречицу и Лим и тиме наноси штету локалном 

становништву, биљном и животињском свијету? 

3. Када ће се завршити изградња градског трга, тротоара, паркинга и улица са 

асфалтирањем до ветеринарске станице и колика је финансијска конструкција 

читавог пројекта? 

Предсједник Скупштине је препоручио одборницима да не злоупотребљавају 

институцију одборничког питања,јер ће свако њихово питање једнога дана бити на 

дневном реду,сходно Програму рада Скупштине који се усваја крајем сваке године за 

наредну годину.   

Затим се прешло на усвајање Записника са прве конститутивне сједнице 

Предсједник Скупштине се извинуо Социјалдемократама Црне Горе Радисав 

Вулевић-„Досљедно за Андријевицу“зато што је на прошлој сједници предсједник 

ОИК-е погрешно прочитао назив ове листе приликом подношења Извјештаја о 

резултатима гласања на локалном нивоу 

Примједби на Записник није било, одборник Горан Стојановић је истакао да је овакав 

начин вођења записника за његову партију прихватљив.Даље је навео да исказује своје 

незадовољство око начина рада ОИК-е ,јер на прошлим изборима нијесу постојале 

двије кутије на 22 бирачка мјеста за локалне и парламентарне изборе, као и да листићи 

за ове дупле изборе нијесу били различите боје,па апелује да се такви пропусти више не 

десе. 

Записник је једногласно усвојен 

 

Прије преласка на утврђивање предложеног дневног реда сједнице, Предсједник 

Одбора за избор и именовања Миодраг Ивановић је предложино измјене у 

предлозима одлука дневног реда и то: да се у Одбор за планирање и уређење простора и 

комунално стамбену дјелатност умјесто Милана Јелића изабере Миомир Дубак , у 

Одбор за друштвене дјелатности умјесто Веселина Бакића изабере Станоје Стијовић и у 

Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу умјесто Милована Ћулафића изабере 

Марија Кићовић, на основу предлога клубова одборника. 

Процедурално,за ријеч се јавио одборник Радисав Вулевић који је истакао да није 

контактиран приликом предлагања за кандидата Савјета за заштиту животне средине 

,па из тих разлога не прихвата да буде предсједник поменутог савјета. 



Скупштина је једногласно прихватила поменуте измјене у предлозима одлука,као и 

одлуку одборника Вулевића да се не кандидује за предсједника поменутог савјета 

   

Затим се прешло на утврђивање дневног реда 

 

1.Избор секретара Скупштине Општине 
2.Предлог Oдлуке о  именовању чланова Одбора  за Статут и прописе 
3.Предлог Oдлуке о  именовању чланова Одбора за финансије , привреду 
и развој 
4.Предлог Oдлуке о  именовању чланова Одбора за планирање и уређење 
простора и комунално – стамбену дјелатност 
5.Предлог Oдлуке о  именовању чланова Одбора за друштвене 
дјелатности 
6,Предлог Oдлуке о  именовању чланова Одбора за међуопштинску и 
међународну сарадњу 
7.Предлог Oдлуке о  именовању чланова Савјета за давање предлога  
назива насеља , улица и тргова 
8.Предлог Oдлуке о  именовању  чланова Савјета за заштиту животне 
средине 
9.Предлог Oдлуке о  именовању чланова Савјета за представке и 
притужбе 
10.Текућа питања 
 
Предложени дневни ред једногласно је усвојен 

 
                                  РАД  ПО УТВРЂЕНОМ ДНЕВНОМ РЕДУ: 

1.ТАЧКА 

Избор секретара Скупштине Општине 
 
По првој тачки дневног реда предсједник Скупштине је искористијо своје право 
сходно члану 55 Закона о локалној самоуправи и члана 32 Пословника о раду и 
за секретара Скупштине предложио Стамата Шошкића.Предсједавајући је 
усмено образложио предлог . 
Прво се за ријеч јавио одборник Бранко Кастратовић који је саопштио да ће 
Демократски фронт гласати против предлога из разлога што га предлаже 
предсједник Скупштине који припада ДПС-а. 
За ријеч се јавио Милан Мирковић који је истакао да одборници нијесу добили 
предлог у писаној форми,да му није јасно на основу чега је формиран такав 
предлог јер члан 10 Закона о државним службеницима и намјештеницима 
предвиђа да су радна мјеста доступна свим кандидатима под једнаким 
условима,па је у овом случају требало расписати јавни конкурс.Ријеч је добио 
одборник  др Звонко Вуковић који је нагласио да је именовани по закону 
засновао радни однос у Општини , да се овдје ради о класичној  изборној 
функцији ,а да је расписан јавни конкурс за секретара, Скупштина неби била 
надлежна да га именује и разрјешава  
Предсједник Скупштине је истакао да се из биографије именованог  види да 
он испуњава све услове да обавља ову функцију,да по Закону о локалној 
самоуправи предсједника Скупштине бира скупштина а секретара именује 
скупштина на предлог предсједника ,и да је у вријеме када су и друге партије 
вршиле власт у Андријевици, на исти начин именован секретар скупштине 
Затим се прешло на гласање.На основу јавног гласања са 21 глас „ за“  и 9 
гласова „против“ за секретара Скупштине је изабран Стамат Шошкић  
 



 

2.ТАЧКА 

Предлог Oдлуке о  именовању чланова Одбора  за Статут и 
прописе 
 
У Одбор за Статут и прописе Скупштине општине Андријевица предложени су следећи 

одборници: 

 

-Урош Чукић-предсједник 

-Миомир Дубак-члан 

-Бранко Вукић-члан 

-Веско Ракетић-члан 

-Горан Стојановић-члан 

 

Скупштина је једногласно именовала предсједника и чланове Одбора за статут и 

прописе .За је гласало 30 одборника 

 

3.ТАЧКА 

Предлог Одлуке о именовању  чланова Одбора за финансије , 

привреду и развој 
 

У Одбор за финансије , привреду и развој Скупштине општине Андријевица 

предложени су следећи одборници: 

 

Данка Бојовић-предсједник  

Тамара Лабан-члан 

Срђан Радуновић-члан 

Бранко Кастратовић-члан 

Милан Мирковић-члан 

 

Скупштина је једногласно именовала предсједника и чланове Одбора за 

финансије,привреду и развој .За је гласало 30 одборника 

 

4.ТАЧКА 

Предлог Одлуке о именовању чланова Одбора за планирање и уређење 

простора и комунално стамбену дјелатност 
 

У Одбор за планирање и уређење простора и комунално стамбену дјелатност 

Скупштине општине Андријевица предложени су слједећи одборници: 

 

Љубиша Фатић-предсједник  

Миомир Дубак-члан 

Игор Лалић-члан 

Милан Шошкић-члан 

Ката Елезовић-члан 

 

Скупштина је једногласно именовала предсједника и чланове Одбора за 

планирање и уређење простора и комунално стамбену дјелатност . 

За је гласало 30 одборника 

 

 

 



5.ТАЧКА. 

Предлог Одлуке о именовању чланова Одбора за друштвене 

дјелатности 
 

У Одбор за друштвене дјелатности Скупштине општине Андријевица предложени су 

следећи одборници: 

 

Бранко Вукић -предсједник 

Драгољуб Бандовић-члан 

Снежана Вучељић-члан 

Милорад Лакићевић-члан 

Станоје Стијовић-члан 

 

Скупштина је једногласно именовала предсједника и чланове Одбора за 

друштвене дјелатности .За је гласало 30 одборника 

 

6.ТАЧКА  

Предлог Одлуке о именовању чланова Одбора за међуопштинску и 

међународну сарадњу 
 

У Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу Скупштине општине Андријевица 

предложени се следећи одборници: 

-Драгомир Јочић-предсједник  

-Драган Перовић-члан 

-Нада Ђурковић-члан 

-Милорад Лакићевић-члан 

-Марија Кићовић-члан 

 

Скупштина је једногласно именовала предсједника и чланове Одбора за 

међуопштинску и међународну сарадњу . 

За је гласало 30 одборника 

 

7.ТАЧКА 

Предлог Одлуке о именовању чланова Савјета за давање предлога 

назива насеља , улица и тргова 
 

У Савјет за давање предлога назива насеља , улица и тргова Скупштине општине 

Андријевица предложени су: 

 

-Драган Перовић-предсједник 

-Драгана Вучевић-члан  

-Данка Бојовић-члан  

-Мишко Драговић-члан 

-Милан Стијовић-члан 

 

Скупштина је једногласно именовала предсједника и чланове Савјета за давање 

предлога назива насеља,улица и тргова . 

За је гласало 30 одборника 
 

8.ТАЧКА 

Предлог Одлуке о именовању чланова Савјета за заштиту животне 

средине 



 

Пошто предложени кандидат за предсједника савјета није прихватио кандидатуру дата 

је пауза од десет минута.Након паузе предсједник Одбора за избор и именовања је 

предложио новог кандидата Игора Лалића 

У Савјет за заштиту животне средине Скупштине општине Андријевица предложени 

су: 

-Игор Лалић-предсједник 

-Момчило Ђерковић-члан 

-Снежана Вучељић-члан 

-Маријана Иритано-члан 

-Дарко Војводић-члан 

 

Скупштина је именовала предсједника и чланове Савјета за заштиту животне 

средине . 

За је гласало 29 одборника,1 одборник је био уздржан 
 

9.ТАЧКА 

Предлог Одлуке о именовању чланова Савјета за представке и 

притужбе 
 

У Савјет за представке и притужбе Скупштине општине Андријевица предложени су: 

 

-Миомир Дубак-предсједник 

-Срђан Радуновић-члан 

-Спасоје Перовић-члан 

Скупштина је једногласно именовала предсједника и чланове Савјета за 

представке и притужбе. 

За је гласало 30 одборника 

                                                                                                

10.ТАЧКА 

Разно 

 
По овој тачки дневног реда јавио се одборник Веско Ракетић који је захтијевао да 

ДОО „Комунално“,оспособи путни правац „Жар Мишковића“,јер су мјештани тог 

насеља одсјечени од града. 

 

Сједница је завршена у 12.и 30 часова 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА 

 

СЕКРЕТАР (записничар) ,                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК, 

Стамат Шошкић                                                                           Добрашин Лалевић,с.р. 

 

 


