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         Седница је одржана 23.01.2018.године у сали Скупштине Градске општине 

Севојно са почетком у 10  часова. 

 

         Седницом је  председавао Иван Цвијовић, председник Скупштине Градске 

општине Севојно и констатовао да седници присуствује 14 одборника и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

Одсуство је најавио одборнике Мијодар Пејић. 

 

 

       Седници су присуствовали: Миливоје Јеремић, заменик председника Градске 

општине Севојно, начелница управе Градске општине Севојно Данка Антонијевић, 

члан Већа Градске општине Севојно: Милија Кулашевић и представници медија. 

 

 

Председавајући је потом предложио следећи дневни ред: 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ     

                ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

            2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

               ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО  

 

 

Обзиром да предлога за измену и допуну дневног реда није било, председавајући је  на 

гласање ставио предлог дневног реда који је једногласно усвојен.  

 

Прешло се на рад по дневном реду. 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

Председавајући је упознао одборнике са оставком одборника Вукосава 

Бугариновића. Секретар скупштине је наглас прочитао текст оставке. Констатован је 

престанак мандата одборника, након чега му се председник Скупштине захвалио на 

сарадњи. 

 

 



Потом се за реч се јавио одбрник Ранко Масал који је дао оставку на мандат 

одборника у Скупштини Градске општине Севојно. Констатован је престанак мандата 

одборника, након чега му се председник Скупштине захвалио на сарадњи. 

 

Овим је завршена ова тачка дневног реда. 

 

2. тачка дневног реда 

 

Као известилац реч је добила, секретар Изборне комисјије Градске општине 

Севојно, Бранка Церовић, која је изјавила да су чланови изборне комисије Владе 

Живановић и Тања Кнежевић кандидати на новој листи за изборе који се одржавају у 

Севојну у марту 2018. године и да је законодавац уредио да им самом кандидатуром по 

сили закона престаје чланство у изборној комисји, мада су они 16.01.2018. године 

доставили и писмене оставке. Она је затим додала да су још два заменика члана такође 

доставила писмене оставке, а ради се о Марини Јовановић и Александри Стојановић. 

Она је на крају свог излагања прочитала предметно решење и изјавила да је нужно да се 

оно усвоји и поставе нови чланови и заменици како би се употпунио сасатав изборне 

комисије коју чека озбиљан рад. 

 

Расправе није било. 

 

Предлог је стављен на гласање и увојен једногласно: 14 гласова – ЗА, ПРОТИВ - 

нико, УЗДРЖАНИХ није било. 
 

Овим је завршен рад по дневном реду. 

 

Председник скупштине је замолио одборнике да поставе одборничка питања. 

 

За реч се јавио одборник Бобан Перишић који је изразио захвалност на раду и 

сарадњи коју је имао са осталим одброницима и дао предлог да се изради пано са 

фотографијама представника првог сазива скупштине Градске општине Севојно на челу 

са председником општине. 

 

Остали одборници су се сложили са изнетим предлогом и договорено је да се та 

идеја у најскорије време спроведе у дело. 

 

 

Седница је завршена у 10 часова и 45 минута. 

 

 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ              

         Бранка Церовић                        ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ 

                                                                                                            СЕВОЈНО 

                                                                                                       Иван Цвијовић                                                                                                                                        

 

 


