I Z V O D IZ Z A P I S N I K A
sa I (prve) konstitutivne sjednice Skupštine opštine Herceg-Novi, održane dana 26.maja
2017.godine u prostorijama Opštine Herceg-Novi sa početkom u 09:00 časova
Shodno članu 3 Poslovnika Skupštine opštine Herceg-Novi, sjednicom predsjedava najstariji
odbornik Dragan Janković, koji je otvorio I konstitutivnu sjednicu uz podsjećanje da su
materijali za današnju sjednicu upućeni 17.05.2017.godine odbornicima, parlamentarnim
partijama i strankama i predstavnicima sredstava javnog informisanja.
Tok sjednice fonografski se snima, javni prenos se vrši putem JRDS Radio Televizija Herceg
Novi. Zainteresovanost za televizijskim snimanjem iskazala je Televizija „Novi TV“ i RTV
CG.
O zapisniku sa sjednice stara se Vesna Zorić iz Službe Skupštine.
Odsustvo sa sjednice najavili su odbornici Boro Lučić, Petar Porobić i Andrija Radman.
Polazeći od člana 64 stav 1 i 2 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi, nakon izvršene
prozivke, predsjedavajući je konstatovao da sjednici od ukupno 34 odbornika prisustvuje 28
odbornika, da je odsutno 6 odbornika, te da su obezbijeđeni uslovi za punovažan rad i
odlučivanje na današnjoj sjednici Skupštine opštine Herceg-Novi.
Odbornik Slobodan Radović javio se proceduralno za riječ te naglasio da je upitna zakonitost
sazivanja današnje sjednice. Sa tim u vezi, Demokratska partija socijalista preduzeće sve
potrebne radnje pred nadleznim institucijama, ali će isto tako, kao odgovorna opozicija, dati
svoj puni doprinos u cilju realizacije svojih programskih zadataka i zaštite interesa grada i
građana Herceg Novog.
Predsjedavajući je stavio predloženi dnevni red na usvajanje i konstatovao da su odbornici uz
19 glasova „za“ i 9 glasova „uzdržan“ usvojili sledeći
DNEVNI RED
1. Izvještaj o rezultatima glasanja za odbornike u Skupštini opštine Herceg Novi
na izborima održanim 07.maja 2017.godine.
2. Izbor predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi.
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Opštine
Herceg Novi.
Predsjedavajući je konstatovao da su sjednici pristupile Nevena Keković i Tatjana Fanfani te
da je prisutno 30 odbornika.
I
Izvještaj Opštinske izborne komisije o rezultatima izbora za odbornike u Skupštini opštine
Herceg-Novi na izborima održanim 07.maja 2017.godine, podnijela je Mirjana Ivanović,
predsjednik Opštinske izborne komisije Herceg-Novi.
Predsjedavajući je konstatovao da je Skupština prihvatila Izvještaj te da su podnošenjem
Izvještaja Opštinske izborne komisije i na osnovu uvjerenja OIK Herceg Novi o odborničkim
mandatima, verifikovani mandati novoizabranim odbornicima u Skupštini opštine HercegNovi.
II
Predsjedavajući je izvjestio prisutne da je u skladu sa članom 6 i 7 Poslovnika Skupštine opštine
Herceg-Novi dostavljen jedan predlog za izbor predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi
dostavljen od strane 18 odbornika, koji je i dostavljen odbornicima.
Odbornik Boris Seferović podržao je predlog te upoznao prisutne sa biografijom i
profesionalnim referencama kandidata Miloša Bigovića.
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Predsjedavajući je zaključio raspravu i stavio predlog na izjašnjavanje. U skladu sa članom 6
stav 3 i 4 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi, odbornici su se izjasnili javnim glasanjem,
prozivkom i izgovaranjem riječi „za“, „protiv“ i „uzdržan“ kako slijedi:
Slobodan Radović „uzdržan“, Maja Bakrač „uzdržana“, Stevo Koprivica „uzdržan“, Dragan
Janković „uzdržan“, Nevena Keković „uzdržana“, Mladen Kadić „uzdržan“, Slavko Vavić
„uzdržan“, Nada Karadžić „uzdržana“, Zoran Kovačević „uzdržan“, Ranko Konjević
„uzdržan“, Stevan Katić „za“, Nenad Sekulić „za“, Milan Bošković „za“, Tamara Vujović „za“,
Miladin Vidaković „za“, Đorđe Vasilevski „za“, Marija Andrić „za“, Petar G.Porobić „za“,
Simonida Kordić „za“, Miloš Bigović „za“, Boris Seferović „za“, Živko Krunić „za“, Savo
Marić „za“, Miloš Konjević „za“, Jovan Subotić „za“, Danijela Đurović „za“, Saša Kulinović
„za“, Tatjana Fanfani „uzdržana“, Dragan Šimrak „za“, Aleksandar Škobalj „za“.
Predsjedavajući je konstatovao da je uz 19 glasova „za“ i 11 glasova „uzdržan“ usvojena:
ODLUKA
O IZBORU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI
Član 1
Za predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi bira se Miloš BIGOVIĆ.
Funkciju predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi imenovani će obavljati profesionalno.
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".
SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG NOVI
Predsjednik Skupštine Miloš Bigović pročitao je i potpisao svečanu izjavu i zahvalio na
ukazanom povjerenju.
Predsjedavajući je čestitao Milošu Bigoviću na izboru, poželio mu uspjeh u radu i pozvao ga
da preuzme dalje predsjedavanje sjednicom.
Predsjednik Skupštine Miloš Bigović zatražio je da parlamentarne partije i stranke u pauzi koja
će uslijediti dostave Službi Skupštine obavještenje o formiranju Klubova odbornika u kojem će
biti navedeni članovi Kluba odbornika, predjsednik i zamjenik predsjednika Kluba odbornika.
Daje pauzu od 30 minuta kako bi se održala sjednica Kolegijuma predsjednika Skupštine
opštine Herceg Novi.
Sjednica je prekinuta u 09,30 časova i nastavljena u 10,25 časova.
Predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje 30 odbornika te da su obezbijeđeni uslovi
za punovažan rad i odlučivanje.
III
Predsjednik Skupštine obavjestio je prisutne da je formirano pet Klubova odbornika te da je
na osnovu njihovih predloga sačinjena lista kandidata za predsjednika i članove Odbora za
izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg Novi.
Nakon izjašnjavanja odbornika, predsjedavajući je konstatovao da je jednoglasno, uz 30
glasova „za“ usvojeno:
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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:
- Marija Andrić, predsjednik
- Boris Seferović, član
- Jovan Subotić, član
- Saša Kulinović, član
- Dragan Janković, član
- Ranko Konjević, član
- Aleksandar Škobalj, član
2. Nadležnosti i obaveze Odbora utvrđeni su članom 44 Poslovnika Skupštine opštine
Herceg Novi. (“ Sl.list RCG-opštinski propisi”, br.15/04, 31/06, “Sl.list CG-opštinski
propisi” br.16/11).
3. Mandat predsjednika i članova Odbora traje koliko i mandat Skupštine
4. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje o obrazovanju Odbora za
izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg Novi broj 01-3/2-15 (“Sl.list CG-Opštinski
propisi”, br.005/15) i Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i
imenovanja Skupštine opštine Herceg Novi broj 01-3/106-15 (“Sl.list CG-Opštinski
propisi” br.048/15).
5. Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u “SL.listu Crne Gore-Opštinski
propisi”.
SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG NOVI

Uz obavještenje da će se naredna sjednica Skupštine opštine Herceg Novi održati 30.maja
2017.godine, predsjedavajući se zahvalio prisutnima na saradnji i konstatovao da je sjednica
završila sa radom u 10,30 časova.

Broj:_____
Herceg Novi, ________.godine
v.d. SEKRETAR-a
Milovan Benderać

PREDSJEDAVAJUĆI
odbornik Dragan Janković

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI
Miloš Bigović
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