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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО 

I  Број 06-___/2022 

Дана_____.2022. године 

 

 

 

З А П И С Н И К 

СА 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

          Седница је одржана 06.10.2022. године у Свечаној сали Скупштине Градске 

општине Севојно са почетком у 10:00 часова. 

 

          Седницом је  председавао Никола Гогић, председник Скупштине Градске општине 

Севојно и констатовао да седници присуствује 18 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање. Спреченост да присуствује седници је најавио одборник Милан 

Бабић. 

 

       Седници су поред одборника присуствовали: председница Градске општине 

Севојно Мирјана Ђурић, заменик председника Мијодраг Пејић, чланови Већа градске 

општине, начелница Управе Биљана Старовла и представници медија. 

 

 Пре преласка на рад председник Скупштине је обавестио одборнике да су    

формиране још три одборничке групе: 

 

-„УЈЕДИЊЕНИ ЗА СЕВОЈНО - БОГОСАВ МИХАИЛОВИЋ“ од одборника Душан 

Матић, председник и Богосав Михаиловић, заменик председника,  

-„СПС ИВИЦА ДАЧИЋ И ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“ од одборника: Даница 

Марић, председник, Милан Бабић, заменик председника и Никола Гогић, 

           -„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ ЗА СЕВОЈНО“ од одборника: 

Иван Марић, председник,  Марија Мијаиловић, Стефан Гогић, Јелена Пановић и Славица 

Виторовић. 
 

  

Председник Скупштине је истакао да је уз позив за седницу достављен и Записник 

са 4. седнице Скупштине и затражио да се одборници изјасне имају ли примедби на 

Записник.  

Одборник Душан Матић је имао примедбу на Записник у вези са одборничким 

питањем које је поставио на 4. седници, које је у Записнику забележено: Колико је 

средстава утрошено за изградњу теретане на отвореном у улици Вишеслава Бугариновића 

11 – 13, изјавио је да треба додати: колико је средстава утрошено по ставкама за поједине 

радове.  

 

Након прихватања примедби, Записник је усвојен са 18  гласова „ЗА“.  
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Пре утврђивања дневног реда председник Скупштине је обавестио присутне да је 

одборник Ненад Аћимовић затражио да се обрати одборницима. Ненад Аћимовић је 

упознао одборнике са поступком реновирања Цркве Светог архангела Гаврила  у Севојну, 

и предложио одборницима да се одрекну дневнице са данашње седнице и сагласе да се 

износ пребаци на рачун Црквене општине Севојно потписивањем сагласности по 

завршетку седнице. 

  

Председник Скупштине  је предложио дневни ред као у позиву који је достављен за 

седницу и објаснио да је седница сазвана поводом иницијативе групе одборника за смену 

члана Већа Младенка Марковића достављеној на 4. седници Скупштине 22.09.2022. 

године. Дневни ред је сачињен у договору са председницима одборничких група и 

седница сазвана у законском року од 15 дана од предаје иницијативе. Затим је питао има 

ли предлога за допуну дневног реда. Пошто није било предлога за допуну, Скупштина је 

са 18 гласова 'ЗА'' усвојила дневни ред у целини. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. РАЗМАТРАЊЕ ОДБОРНИЧКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА 

ВЕЋА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО   

 

 

1. тачка дневног реда 
 

У уводној речи председник Скупштине је објаснио одборницима да по члану 44. 

Статута Градске општине Севојно заменик председника градске општине односно 

чланови Већа градске општине могу бити разрешени пре истека времена на које су 

бирани, на образложен предлог председника градске општине или најмање једне трећине 

одборника на исти начин на који су изабрани. У овом случају је 8 одборника поднело 

иницијативу за разрешење члана Већа Младенка Марковића и одлучиваће се тајним 

гласањем.  

Председник Скупштине је дао реч подносиоцима иницијативе.  

Први је изашао за говорницу одборник Аврам Илић. Рекао је да су иницијативу  

поднели из свима познатих разлога, да одборници Скупштине Градске општине не треба 

да толеришу нерад већника. Скупштина као највиши орган општине, односно одборници 

треба да буду свесни своје одговорности, да су они ти који усвајају највише акте, да 

постављају и смењују већнике, изгласавају буџет и ребаланс. Обратио се одборницима да 

добро размотре ову иницијативу, да буду свесни да сносе одговорност. Иницијатива је 

покренута поводом изјаве Већника Младенка Марковића да у протеклом мандату није 

радио ништа. Рекао је да разуме већнике у Севојну да су у тешкој позицији, да немају 

буџет којима располажу, али свакако залагање мора да постоји, да не види то као 

оправдање за тако комотно понашање и да  таква изјава вређа грађане Севојна, поготово 

пољопривреднике.    

Потом се одборник Душан Матић обратио одборницима. Рекао је да је Севојно 

ограничено што се тиче буџета и надлежности којима руководи и да је начин којим се 

управља овом општином до сада био погрешан, повећан је број већника, а не повећају се 
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надлежности и буџет. Изјавио је да ће се борити да се прво број чланова Већа смањи, 

потом избори за нове надлежности и нове финансије, па тек после да се разматра 

повећање броја већника. 

Затим је одборник Аврам Илић поново изашао за говорницу и рекао, пошто је 

Скупштина највиши орган и пошто већници одговарају за свој рад Скупштини, да би 

требало и да се Већник Младенко Марковић обрати одборницима и да образложи свој  рад 

за претходне четири године, ако осећа одговорност. 

За реч се јавила одборница Даница Марић. Изнела је као председник  одборничке 

групе „СПС Ивица Дачић и Јединствена Србија“ да је став одборничке групе да се не 

подржи иницијатива за смену већника Марковића. Остају при ставу који је донет пре 

четири месеца, када је Скупштине Градске општине Севојно изабрала Младенка 

Марковића за већника. Изјавила је да је реченица о његовом раду изузета из контекста.  Та 

реченица је прилагођена његовом карактеру. Никада није био према некоме злонамеран, 

нити су његове изјаве упућене према неком лично, његов начин комуникације је такав. 

Преко 50 година Марковић је у политичком раду, никада није било примедби на његов 

рад. Увек је присутан за сваку иницијативу везану за његов ресор, увек је био ту и сматрам 

да је нашим суграђанима донео само бољитак. Наше седнице не треба да се своде на то да 

расправљамо да ли ћемо сменити већника или не, треба да расправљамо о другим 

стварима. Молим коалиционе партнере да не подрже иницијативу за смену и да гласају по 

својој савести. 

За реч се јавио одборник Иван Марић. Као председник највеће одборничке групе 

извавио је да ће одборничка група „Александар Вучић заједно можемо све за Севојно“ 

подржати  предлог коалиционих партнера да се не подржи иницијатива за смену већника. 

Истакао је да су пре 4 месеца гласали за избор већника и немају разлога да се стиде, 

подржали су га тада, подржавају га и сад. Што се тиче предходног рада Марковића, 

реченица је извучена из контекста. Истина је да су наши пољопривредници 

незаинтересовани за то што се догађа у граду, у том контексту је  рекао да немају времена 

да учествују у догађајима у граду који су везани за пољопривреду и да није успео да их 

окупи у Севојну. То је рекао на 1. седници већа, а после 4 месеца рада Веће није 

подносило никакав изврштај о раду и немогуће је оценити досадашњи рад Већа у овом 

саставу. 

Председник посланичке групе „Позитивно Ужице – ПУПС“ Александар Ћалдовић 

је истакао да ће та посланичка група подржати став коалиционих партнера, и да је 

евидентно та реченица извучена из контекста целе приче. За нас је много важније да се ова 

Скупштина бави конкретним пројектима и програмима, буџетом и оним што треба да буде 

урађено, као и  начину да од Града добијемо што више средстава по основу финансирања 

градске општине у наредној години. 

Одборник Стефан Максимовић је искористио прилику да позове одборнике да 

гласају за иницијативу, јер свако ко гласа против подржаће нерад што није прихватљиво у 

овој нашој општини. 

Одборник Богосав Михаиловић је истакао да је у предходне 4 године у више 

наврата тражено да се донесе програм и план рада општине – шта и када? Да је донет план 

локалног економског развоја имали би увид у рад Већа. Сада смо сведоци да 

представници власти промовишу нерад,  то је недопустиво и неодговорно. 

Председник Никола Гогић изашао за говорницу и захвалио се новинарима на 

интересовању за рад наше Скупштине. Изјавио је да је у средствима информисања у  
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задња 2-3 месеца било пуно изјава од стране људи који траже смену већника Марковића и 

изразио наду да ће медији посветити више простора за завршетак радова на асфалтирању 

улица после реконструкције водовода, као и за друге активности које су рађене у Севојну. 

Затим је замолио одборнике да бирају речи, да власт не промовише нерад. Увек су 

доношени планови који су усвајани овде на Скупштини. Ради сe генерални план развоја 

Града Ужица у коме је садржан посебан део за Севојно и за 6 месеци ће бити готов 

предлог Плана. Имали смо јавну расправу за ребаланс буџета и мало је одборника 

присуствовало. Свима нам је заједничко Севојно. Затим је замолио за  једнинство свих  

одборника, да гласају по својој савести и изјавио је да подржава предлог Данице Марић да 

се гласа против иницијативе. 

Одборник Душан Матић се није сложио са неколико чињеница. Указао је на 

замерку да је иницијатива опозиционе групе једина тачка дневног реда, али је поднета на 

предходној седници и тада је председник предложио да се одржи ова седница на којој ће 

ово бити једина тачка дневног реда. Речено је да су пољопривредници криви што су 

незаинтересовани, а већници су били дужни да их контактирају. Водоводна мрежа није 

нова, већ је обновљена и тај посао је могао да се одради раније. 

Председник ја дао реч председници Градске општине Мирјани Ђурић. Поздравила 

је присутне и нагласила да када је изабрана за председницу рекла је да ће бити 

председница свих грађана. Указала је на пар чињеница које ће можда бити од користи за 

одлучивање. 11 јуна је изабрана за председницу, а 12 јуна се догодило изливање реке 

Ђетиње, где је поплављено поље и засади пољопривредника уништени. Први је реаговао 

већник Младенко Марковић и њему су се пољопривредници јавили јер имају поверења у 

њега. Спорна изјава је на различите начине протумачена у јавности. На  првој седници 16. 

јуна тема је била досадашњи рад Већа и активности које треба наставити. На дан славе 

општине Севојно позвани су највећи пољопривредници  Севојна и дошли су у великом 

броју. 19. августа одржан је састанак 12 пољопривредних произвођача, највећих по броју 

тезги на пијацу, са представницима ЈКП „Биоктош“ о расподели тезги на иницијативу 

Марковића, и пољопривредници су били задовољни исходом разговора из разлога што ће 

на реконструисаном пијацу  задржати исто место где су и раније имали тезге. Марковић је 

у свакодневном контакту са пољопривредницима, добро познаје Севојничане и одлична је 

спона између Градске општине Севојно и  надлежних служби града Ужица. 

Пошто се више нико од одборника није јављао за дискусију, председник 

Скушштине је закључио расправу и објаснио да по члану 78. Пословника тајним гласањем 

руководи председник Скупштине, а у томе му помаже секретар и по један одборник из три 

највеће одборничке групе у Скупштини. Председници одборничких група су у комисију 

предложили Марију Мијаиловић, Станику Миливојевић и Неду Ерић. Сваки одборник ће 

бити прозиван по азбучном реду и добиће гласачки листић. Потом је направљена пауза од 

10 минута након које је спроведено тајно гласање.   

 Након гласања   комисија је поднела извештај који је прочитао Никола Гогић.  

 Укупно је припремљено 19 гласачких листића, „ЗА“ је гласало 8 одборника, 

„ПРОТИВ“ је гласало 10 одборника, а 1 листић је остао неупотребљен. Након тога је 

председник констатовао да иницијатива није изгласана и да Младенко Марковић и даље 

остаје члан Већа Градске општине Севојно. 
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Одборничка питања  

  

Одборник Душан Матић је поставио одборничко питање: Колико је тачно 

остварено средстава, по основу изворних прихода локалног буџета Градске општине 

Севојно, а колико из трансфера од виших нивоа власти у 2020. и 2021. години. То питање 

је одборник Матић доставио у писменој форми са образложењем. 

  

Будући да више није било одборничких питања председник Никола Гогић захвалио 

се одборницима на сарадњи и закључио седницу.  

 

Седница је завршена у 10:45. 

 

Записник водила:      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Славица Марић                    Никола Гогић  
 


