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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДРАГАН МИКЕРЕВИЋ 

Датум рођења 1955 

Мјесто рођења Добој 

Пребивалиште Добој 

Степен образовања Висока стручна спрема 

Функција Професионални посланик 

Одбори 
 

Одбор за ревизију, 
Одбор за привреду и финансије 

Изостанци са сједница у НС РС 3 

Примања 
 

3.150,00КМ + 315,00 КМ накнаде за предсједника 
Одбора за ревизију 

 

 
 
 

Број освојених гласова на Општим 
изборима 

1.879 

АКТИВНОСТИ ПОСЛАНИКА НА СЈЕДНИЦАМА 

Број учешћа у 
расправи У 2009. 

години 
01.01. до 31.12.2009. 

Број реплика  Предложе
ни закони 

од 
посланика 

Број постављених питања „Актуелни час“ од 01.01. 
до 31.12.2009. године 

6 2 0 0 

 

 
 
НЕЗАВИСНИ ПОСЛАНИЦИ 
 
Ред
ни 
број 

 

Списак посланика Број 
учешћа у 
дискусиј

ама 

Број 
реплика 
посланика 

Број 
предложених 
иницијатива од 

посланика 

Број 
постављен

их 
посланичк
их питања 

Број 
изостанака 
посланика 
са сједница 

НС РС 

1. Глигић Војислав 33 33 0 6 1 

2. Шкобо Бранислав 9 9 0 7 0 

3. Микеревић 
Драган 

6 2 0 0 3 

 
Независни посланици у НС РС су тренд који постаје све интересантнији како се ближи крај 

мандатима посланика и како се приближавају Ошти избори 2010. године. Од 3 независна 

посланика, двојица су чланови Демократске партије г-дина Драгана Чавића и то, г-дин 

Бранислав Шкобо и г-дин Војислав Глигић. Они су крајем 2008. године, напустили своју 

матичну партију СДС због незадовољства радом врха странке. С друге стране независни 

посланик г-дин Микеревић је напустио ПДП из својих личних разлога. Разлика између 

независних посланика господе Глигића и Шкобе и г-дина Микеревића је та, што су њих 

двојица одлучила остати у опозицији, док је г-дин Микеревић све ближи СНСД-у. Док за г-

дина Глигића можемо рећи да је изузетно активан у свом дјеловању и да је СДС доста 

изгубио његовим одласком, да је одласком г-дина Шкобе СДС изгубио, такође, активног 

посланика, дотле је ПДП, можда чак и профитирао одласком г-дина Микеревића, јер за 

пуне 3 године мониторинга, он није дао јавности ни својој партији велике резултате, а на 

сједницама које су биле понекад веома жестоке није својим ставовима бранио колеге из 


