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З А П И С Н И К 

СА 2. КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 19.04.2018.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 14 одборника и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

    

       Седници су присуствовали: Немања Нешић, заменик Градоначелника  Града 

Ужица, начелник Управе за инфрструктуру и развој Града Ужица, Милоје Марић, члан 

Градског Већа Владимир Синђелић, начелница управе Градске општине Севојно Данка 

Антонијевић и представници медија. 

 

Председавајући је констатовао да је на основу члана 39. Пословника о раду 

Скупштине Градске општине Севојно формирана одборничка група „Уједињени 

побеђујемо за Севојно, за Србију“, чији је председник одборник Богосав Михаиловић. 

 

Председавајући је замолио присутне одборнике да се изјасне о записнику са 

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

3. седницу. 

 

Записник је усвојен једногласно. 

 

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

 

За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који је тражио измену дневног 

реда тј. да се избрише 4. тачка дневног реда која се тиче потврде нових одборничких 

мандата, из разлога што то није у складу са законом, јер Михаиловић сматра да се на 

истој седнiци не може одлучивати и о престанку и о верификацији нових мандата. 

 

Секретар скупштине Бранка Церовић је изјавила да не постоје никакве законске 

сметње за предложену тачку дневног реда, из разлога што избором на функцију 

председника и заменика председника општине, тим одборницима по сили закона 

престаје одборнички манадат, тако да се одмах јавља потреба за поврдом нових 

одборничких манадта, што је у складу са законом и правилником о раду скупштине. 

 



Михаиловић се поново јавио за реч и изјавио да је Администартивно – мандатна 

комисија Градске општине Севојно била у обавези да прибави потребне сагласности 

одборника који ће ступити на ту фунацкију, што она вероватно није учинила. 

 

Секретар скупштине је дала одговор на питање одборника Михаиловића, и 

изјавила да је све припремљено у складу са законом, да ће се направити пауза на којој 

ће се одржати прво седница Изборне комисије која ће издати потребна Уверења, као и 

седница Административно – манадтне комисије која ће о свему поднети Извешатј 

председнику скупштине који ће предлог ставити на гласање. 

 

Како више није било предлога за измену и допуну дневног реда, предсевајући је 

ставио на гласање поднети предлог за измену дневног реда. 

 

Већина одборника је гласала против поднетог предлога, тако да је предлог за 

измену дневног реда одбијен. 

 

           Председавајући је  ставио на гласање ставио предлог дневног реда који је 

достављен у материјалу за 3. седницу, и то: 

 

1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

2. ИЗБОР АДМИНИСТРАТИВНО – МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ     

3. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ВЕЋА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   СЕВОЈНО  

4. ПОТВРДА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

Предложени дневни ред је усвојен са већином гласова, за – 9 гласова, против -5. 

 

Прешло се на рад по дневном реду. 
 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

 

Пре потврђивања мандата одборника Скупштине Градске општине Севојно, 

председавајући је предложио чланове Верификационог одбора и то: Марија Косић, 

Тања Кнежевић и Владимир Благојевић, а потом  нагласио да верификационим 

одбором председава најстарији члан Одбора, Марија Косић, и дао паузу како би Одбор 

припремио Извештај. 

 

После паузе, Марија Косић је, као председавајућа Одбора, поднела Извештај 

Скупштини.  

 

Извештај Верификационог одбора је усвојен једногласно. 

 

Председавајући је позвао одборницу Бојану Оташевић  да устане и да заклетву, 

понављањем текста заклетве, што је она и учинила. 

 



 

2. тачка дневног реда 

 

 

Председавајући је образложио поднети предлог позивајући се на одређене 

законске норме. Како је предлог послат у материјалу за седницу и како расправе није 

било, председник Никола Гогић је исти ставио на гласање.  

 

Предлог је усвојен једногласно, чиме је изабрана Администартивно – мандтна 

комисија Градске општине Севојно, у саставу: Данило Луковић – председник, чланови- 

Данијела Плакаловић и Жико Стикић. 

 

 

 

3. тачка дневног реда 

 

 

Председавајући је упознао одборнике са процедуром за избор председника и 

заменика председника општине и чланове Општинског већа, а затим предложио Ивана 

Марића за председника Градске општине Севојно. 

 

Одборник Иван Марић се у краћем говору представио одборницима Скупштине 

Градске општине Севојно и изнео у краћим цртама смернице свог будућег рада уколико 

буде изабран за председника Градске општине Севојно. 

 

Одборник Александар Ћалдовић је подржао експозе кандидата за председника 

Градске општине Севојно Ивана Марића и пожелео му успех у даљем раду. 

 

Одборници Богосав Михаиловић, Жељко Шуљагић, Аврам Или и Марија Косић 

су се укључили у даљу расправу и изнели своје ставове и критике, који су се највише 

тицали инфраструктурних питања, нестручности предложених кандидата за чланове 

Већа, као и критике на рачун рада општине у претходном сазиву. 

 

Предложени кандидат за председника Градске општине Севојно Иван Марић је 

потом изјавио да он не може још увек да говори на одређене теме јер није изабран на 

функцију председника општине, а затим истакао да сви убудуће треба заједнички да 

раде за добробит Севојна и његових грађана. 

 

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

спровођење поступка тајног гласања.  

 

Резултати гласања: 10 гласова – за, 5 гласова – против. 

 

Већином гласова је за председника Градске општине Севојно изабран Иван 

Марић, за заменика председника изабран је Миливоје Јеремић, а за чланове 

Општинског већа изабрани су: Владимир Сокић, Верица Маричић, Борко Вујовић, 

Мијодраг Пејић и Милија Кулашевић. 

 

Председник скупштине је констатовао да је одборницима Ивану Марићу и 

Миливоју Јеремићу избором на нове функције престао мандат одборника. 



 

 

4. тачка дневног реда 

 

Како је престао мандат на месту одборника, Ивану Марићу и Миливоју 

јеремићу, услед ступања на функцију председника и заменика председника Градске 

општине Севојно, предсевајаћу је по овој тачки дневног реда одредио паузу у трајању 

од 30 минута како би се одржале седнице Изброне комисије Градск општине Севојно и 

Административно – мандатне комисије, ради потврде нових мандата. 

 

Након паузе и спроведеног поступка од стране обе комисије, председнику 

скупштине је председник Административно – мандатне комисје поднео Извештај, на 

основу ког је председавајући скупштини предложио потврду мандата одборницима 

Славици Виторовић и Лазару Ерићу, са листе „ Александар Вучић – Зато што волимо 

Севојно - Српска напредна странка - Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије - 

Партија уједињених пензионера Србије - Српска народна партија“. 

 

Предлог је стављен на гласање. 

 

Резултат гласања: 8 гласова – за, 5 гласова – против. 

 

Председавајући је констатовао потврду манадта одборинцима и позвао их да 

устану и дају заклетву, понављањем текста заклетве, што су они и учинили. 

 

Овим је завршен рад по дневном реду као и рад седнице. 

 

Седница је завршена у 11 часова и 55 минута. 

 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                   Никола Гогић                                                                                                                                         

 

 

 


