IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa XII (dvanaeste) vanredne sjednice Skupštine opštine Herceg Novi održane dana 03.02.2017. godine
sa početkom u 11,00 časova.
Andrija Radman predsjednik Skupštine obavještava prisutne da je današnja sjednica sazvana je u
skladu sa članom 40 stav 2 Statuta Opštine Herceg Novi i članom 59 stav 1 Poslovnika o radu Skupštine
opštine Herceg Novi, a u skladu sa konsenzusom predstavnika klubova odbornika Skupštine opštine
postignutim na Kolegijumu predsjednika Skupštine održanom dana 24.01.2017. godine, kao i da je
Klub odobrnika Izbor najavio da neće prisustvovati sjednici Skupštine usled neslaganja sa pravnim
stavom koji je dostavljen u materijalima.
O zapisniku sa sjednice stara se Dragana Stanišić iz Službe Skupštine.
Nakon izvršene prozivke Predsjednik Skupštine je, a u skladu sa članom 64 stav 1 i 2 Poslovnika
konstatovao da sjednici od ukupno 34 odbornika prisustvuje 25odbornika, te da su obezbijeđeni uslovi
za punovažan rad i odlučivanje.
Predsjednik Skupštine podsjeća da se dnevni red vanrednog zasjedanja ne može proširiti nakon njenog
sazivanja, te stavlja na izjašnjavanje predlog dnevnog reda, i nakon istog konstatuje da je Skupština uz
21 glas “za” i 3 glasa “uzdržan” usvojila sledeći
D NEVNI RED
1. Informacija povodom Presude Upravnog suda Crne Gore U.br. 1147/2016 od 15.12.2016.
godine i Presude Upravnog suda Crne Gore U.br.776/2016 od 21.12.
I
Uvodno izlaganje povodom Informacije podnio je Andrija Radman predsjednik Skupštine koji
je tom prilikom istakao da je obaveza Predsjednika Skupštine da o dobijenim presudama Upravnog
suda Crne Gore informiše odbornike, a u cilju preduzimanja daljih radnji. U daljem upoznaje prisutne
da je po prvoj Presudi kojom se poništava Odluka Skupštine opštine Herceg Novi o razrješenju Nikole
Gojkovića sa funkcije predsjednika Opštine, upravni postupak okončan činjenicom podnošenja ostavke
Nikole Gojkovića na funkciju predsjednika Opštine.
Što se tiče druge presude Upravnog suda kojom je poništena Odluka Skupštine opštine Herceg
Novi o izboru Nataše Aćimović za predsjednicu Opštine, kao Predsjednik Skupštine je uputio
inicijatorima, odnosno predlagačima navedene Odluke, zahtjev da upodobe inicijativu i pripreme novi
Predlog Odluke, čime je njegova obaveza kao predsjednika Skupštine ispoštovana. Smatra da rok koji
je dostavljen u zahtjevu neće moći biti ispoštovan.
Kako nije bilo zainteresovanih za raspravu Andrija Radman predsjednik Skupštine je
konstatovao sledeći
Z A K LJ U Č A K
PRIMA SE K ZNANJU Informacija povodom Presude Upravnog suda Crne Gore U.br. 1147/2016
od 15.12.2016. godine i Presude Upravnog suda Crne Gore U.br.776/2016 od 21.12.
Predsjedavajući se zahvalio prisutnima na saradnji i zaključio rad sjednice u 11,10 časova.
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