
ЗАПИСНК 

      О раду прве конститутивне сједнице Скупштине општине Андријевица 

одржане 14.11.2016.године, у 11 часова, у сали Центра за културу и спорт 

„Михаило Лалић“ 

 

Сједницом је предсједавао најстарији одборник Милан Мирковић 

Уз  акт о сазиву,предложен је слједећи дневни ред 

 

1.Извјештај о резултатима гласанја за одборнике у Скупштину општине 
Андријевица на изборима одржаним 16.10.2016.године 
2.Избор Предсједника Скупштине општине Андријевица 
3.Избор чланов Одбора за избор и именовања  
 
                                  РАД  ПО УТВРЂЕНОМ ДНЕВНОМ РЕДУ: 

1.ТАЧКА 

 

1.Извјештај о резултатима гласанја за одборнике у Скупштину општине 
Андријевица на изборима одржаним 16.10.2016.године 

  
По првој тачки дневног реда предсједник Општинске изборне комисије Ранко 

Вукићевић је поднио Извјештај о резултатима избора за одборнике у Скупштину 

општине Андријевица који су одржани 16.10.2016.године.На основу члана 96 Закона о 

избору одборника и посланика верификовани су мандати слједећим одборницима: 
 

АНДРИЈЕВИЦА „СИГУРНИМ КОРАКОМ ДПС-МИЛО ЂУКАНОВИЋ“ 

Срђан Машовић,др Звонко Вуковић,Добрашин Лалевић,Снежана 

Вучељић,Славко Стијовић,Миодраг Ивановић,Урош Чукић,Драгана 

Вучевић,Љубиша Фатић,Дејан Ивановић,Бранко Вукић,Нада Ђурковић,Иван 

Стијовић,Драголјуб Бандовић,Драгомир Јочић,Тамара Кокић,Миомир 

Дубак,Драган Перовић,Момчило Ђерковић и Данка Бојовић 

 
ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ-„АНДРИЈЕВИЦА ИЛИ ОН“ 

Веско Ракетић,Милан Шошкић,Бранко Кастратовић,Радмила Ивановић и 

Милорад Лакићевић 

 
СНП ЦГ АНДРИЈЕВИЦА-„ДОСТОЈНИ ПОВЈЕРЕНЈА“ 

Веселин Бакић,Горан Стојановић,Милован Ћулафић,Ката Елезовић и Милан Мирковић        
 

 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ ЦРНЕ ГОРЕ РАДИСАВ ВУЛЕВИЋ-„ДОСЉЕДНО ЗА АНДРИЈЕВИЦУ“ 

Радисав Вулевић 

 

Сједници je присуствoвало 30 одборника,  одсутан je био одборник 

Веселин Бакић 

              

2.Избор Предсједника Скупштине општине Андријевица 

 
По другој тачки дневног реда предсједавајући је упознао присутне са одредбама 

члана пословника који се односи на избор Предсједника Скупштине ,и обавијестио 

присутне да је кандидата за Предсједника Скупштине предложила Демократска партија 

социјалиста .Предлог је пред почетак сједнице достављен свим одборницима .За 

Предсједника Скупштине предложен је Добрашин Лалевић.Извјестилац у име 

предлагача био је др Звонко Вуковић,који је усмено образложио предлог.Других 

предлога кандидата за Предсједника Скупштине није било. 



За ријеч се јавио одборник Веско Ракетић који је саопштио да предложени кандидат 

има све квалитете да буде предсједник Скупштине ,али да ће Демократски фронт 

гласати против предлога уколико он не буде професионалац,јер сматра да волонтер не 

може добро обављати овако одговорну функцију.Даље је истакао да ће се његова 

партија  у локалном парламенту залагати на заштити српских националних  интереса 

(језика,културе,традиције и.т.д),децентрализацију,демократизацију 

друштва,поштовању институција система и заштиту природних богастава 

општине.Сматра да у Андријевици треба да се отварају фабрике и запошљавају млади 

људи а не да се дијеле једнократне помоћи.Од будућег предсједника Скупштине 

очекује да ће он поштовати демократске принципе и да ће образовати колегијум на 

којема ће се разматрати питања организације рада Скупштине,а да ће надлежни органи 

Општине водити рачуна о пројектима који су битни за грађане. 

Одборник др Звонко Вуковић је указао одборнику Веску Ракетићу да је по Статуту и 

Закону о локалној самоуправи функција предсједника Скупштине,по 

правилу,волонтерска ,и да је та функција у протеклих пет година квалитетно обављана 

а да није било финансијског оптерећења за општину. 

Одборник Горан Стојановић је истакао да СНП-а неће подржати овај предлог из 

разлога што протекли избори на локалном и државном нивоу нијесу одржани у 

демократској атмосфери,да је било притисака,уцјена и да су злоупотребљаване све 

институције система.  

Одборник Бранко Кастратовић је саопштио да одборници Демократског фронта неће 

подржати овај предлог ,уколико предсједник Скупштине буде волонтер.Даље је истакао 

да Лалевић за све оно што је урадио за овај крај и за углед који има у Андријевици, 

заслужује да буде предсједник Општине. 

Скупштина је одлучила да се избор изврши јавно.На основу јавног гласања са 21 глас 

„за“ и 9 гласова „против“ за предсједника Скупштине  је изабран Добрашин 

Лалевић.Предсједник Скупштине ступио је на дужност давањем свечане изјаве и 

преузео даљи ток сједнице    

    

3.ТАЧКА 

Избор чланова Одбора за избор и именовања 
 
На основу предлога партија Скупштина је изабрала Одбор за избор и меновања 
у слједећем саставу: 
 

 Миодраг Ивановић-предсједник 

Дејан Ивановић-члан 

Бранко Вукић-члан 

Радмила Ивановић-члан 

Горан Стојановић-члан 

 

Скупштина је завршила са радом у 12 и 30 часова часова 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА 

 

СЕКРЕТАР (записничар) ,                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК, 

Стамат Шошкић                                                                           Добрашин Лалевић,с.р. 

 

 


