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З А П И С Н И К 

СА 11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 01.07.2019.године у свечаној сали Скупштине Градске 

општине Севојно са почетком у 10  часова. 

 

          Седницом је  председавао Никола Гогић, председник Скупштине Градске 

општине Севојно и констатовао да седници присуствује 12 одборника и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 Спреченост да присуствујe седници најавилa je одборница Марија Косић и 

одборници Владимир Благојевић и Аврам Илић. 

 

       Седници су присуствовали: председник Градске општине Севојно, Иван Марић, 

заменик председника Градске општине Севојно, Миливоје Јеремић, начелница управе 

Данка Антонијевић и представници медија. 

 

Председавајући је замолио присутне одборнике да се изјасне о записнику са 

претходне седнице Скупштине, који је био део материјала достављеног одборницима за 

11. седницу. 

 

Записник је усвојен једногласно. 

 

Председавајући је потом предложио дневни ред као у позиву за седницу. 
 

 

1. ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   СЕВОЈНО  

 

2. ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УЧЕШЋА ГРАЂАНА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО У ОСТВАРИВАЊУ ПОСЛОВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

 

 

Прешло се на рад по дневном реду. 

 



1. тачка дневног реда 

 

 

Председавајући је упознао одборнике са процедуром за избор чланова 

Општинског већа, а затим замолио председника општине Ивана Марића као 

овлашћеног предлагача да образложи предлог за два кандидата. 

 

Иван Марић је изнео у краћим цртама свој предлог у коме предлаже Игора 

Мариновића и Младенка Марковића за нове чланове Већа, износећи битне податке из 

њихових биографија. 

 

За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који је изјавио да опозициона 

одборничка група нема ништа лично против предложених кандидата, али да они не 

виде сврху повећања броја већника, а да притом нису никад добили смислен и 

образложен одговор зашто се бирају нови већници, која ће бити њихова задужења и да 

због изнетих разлога не желе да учествују у предметном избору. 

 

Након закључене расправе, председавајући је одредио паузу од 20 минута за 

спровођење поступка тајног гласања који спроводи Комисија коју чине одборници 

Тања Кнежевић, Лазар Ерић, а уз помоћ секретара Скупштине Бранке Церовић. 

 

Седницу напуштају одборници одборничке грпе „Заједно побеђујемо за Севојно. 

За Србију“. 

 

Резултати гласања: 9 гласова – ЗА, ПРОТИВ - нико, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Већином гласова, за чланове Општинског већа изабрани су: Игор Мариновић и 

Младенко Марковић. 

 

Председник скупштине је честитао новим већницима избор и пожелео им успех 

у даљем раду. 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

 

Као известилац по овој тачки дневног реда реч је добила начелница управе, Данка 

Антонијевић, која је изјавила да се овом Одлуком уређују општи принципи учешћа 

грађана у остваривању послова Градске општине Севојно и навела облике учешћа у 

виду јавне расправе и збора грађана. Антонијевић је затим детаљније известила о јавној 

расправи и збору и истакла да се се ова одлука доноси у оквиру Локалног 

антикорипцијског плана који је усвојен још 2017. године. 

 

Како расправе није било, предлог је стављен на гласање и увојен већином 

гласова: 9 гласова – ЗА, ПРОТИВ - нико, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је усвојена Одлука о начину и поступку 

учешћу грађана Градске општине Севојно у остваривању послова Градске општине. 

 

 



Овим је завршен радо по дневном реду. 

 

Председавајући је закључио седницу. 

 

Седница је завршена у 10 часова и 45 минута. 

 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                   Никола Гогић, с.р.                                                                                                                                       

 

 

 

 

 


