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З А П И С Н И К 

СА 2. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

          Седница је одржана 10.04.2022.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 18 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање. 

 

    

       Седници су присуствовали: Јелена Раковић Радивојевић, Градоначелница Града 

Ужица, Срђан Недељковић, члан Градског већа за јавна предузећа, Слободан Грбић, члан 

Градског већа за социјалну политику, Миодраг Петковић, члан Градског већа за буџет и 

финансије, Слободан Шиљковић, члан Градског већа за саобраћај, начелница управе 

Градске општине Севојно Биљана Старовла, кандидати за чланове Већа Градске општине 

Севојно и представници медија. 

 
Председавајући је поздравио присутне, и  обавестио их да је на почетку седнице 

Скупштини достављена оставка на место одборника у Скупштини Градске општине Севојно 

Милоша Грујичића. Потом је предложио дневни ред као у позиву за седницу. 

 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

 1.ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ВЕЋА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 Уводну реч је дао председник Скупштине Никола Гогић, упознао је начин предлагања 

кандидата за председника, заменика председника и чланове већа, да председник скупштине 

предлаже кандидата за председника општине, а предложени кандидат предлаже кандидата за 

заменика општине и за чланове већа и да се гласање врши заокруживањем ЗА или ПРОТИВ на 

једном гласачком листићу за све кандидате. Председник општине и заменик председника се бирају 

из реда одборника. Затим је за кандидата за председника Градске општине Севојно предложио 

одборницу Мирјану Ђурић, и прочитао њену радну биографију. 

 Затим је замолио предложеног кандидата да се представи и предложи кандидате за 

заменика председника и чланове већа. 



 Потом је Мирјана Ђурић изашла за говорницу, поздравила све присутне и захвалила 

председнику на указаном поверењу. „Мотивисана сам спремном и искренм жељом за напредак 

наше општине, са тимом својих брижљиво одабраних, способних и одговорнох сарадника, 

окупљених око одличне идеје, уверена сам да ће нам време пред нама донети озбиље позитивних 

промена и да ће то осетити сваки наш грађанин. А идеја је да свакога дана урадимо нешто добро за 

бољи живот људи који овде живе, раде и стварају, за нашу децу, за све нас. Водићемо рачуна о 

обичном човеку, пољопривреднику, пензионеру, здравственом и просветном раднику, свим 

становницима Севојна, једном речју, свих грађана. Пружићемо пуну подршку здравству, 

образовању, социјалним питањима, култури, спорту. Желим грађанима наше општине да се 

захвалим на великом подршци и на енергији коју нам дају. И још једном захваљујем на указаном 

поверењу.“    На крају излагања је предложила   за заменика председника Миодрага Пејића, за 

чланове већа Верицу Маричић, Миливоја Јеремића, Борка Вујовића, Младенка Марковића, Игора 

Мариновића, Милију Кулашевића и Живана Ршумовића и прочитала је њихове биографије. 

 

 Потом је председник Скупштине Никола Гогић отворио расправу, и након што се нико 

није јавио за реч, затворио је расправу. 

 Затим је упознао одборнике са одредбама Пословника о тајном гласању, да у комисији 

треба да буду председник скупштине, по један члан из три највеће одборничке групе и да им 

помаже секретар. Пошто нису оформљене одборничке групе, предложио је да у комисији буду 3 

представника изборних листа које су добиле највећи број одборничких места. Одборници су се 

сложили са тим и Никола Гогић је са изборне листе Александар Вучић- заједно можемо све 

предложио Стефана Гогића, Аврам Илић је испред изборне листе Милан Стаматовић-Здраво да 

победи Аврам Илић предложио Станику Миливојевић, а Богосав Михаиловић је испред изборне 

листе Уједињени за Севојно-Богосав Михаиловић предложио доктора Душана Матића. 

 Председник је позвао предложене чланове комисије да му се придруже у раду и 

спроведено је тајно гласање прозивком одборника по азбучном реду. После спроведеног гласања 

председник је одредио паузу од 10 минута да комисија изврши пребројавање гласова. 

 Након паузе прочитао је извештај о гласању, штампано је 19 листића, употребљено 18, ЗА 

је гласало 12 одборника, ПРОТИВ 6 одборника, није било неважећих листића.  

 Констатовао је да је на основу тајног изјашњавања листа за избор председника, заменика 

председника и чланова Већа Градске општине Севојно добила већину гласова о укупног броја 

одборника, и да је сходно томе констатовао да је за председника Општине изабрана Мирјана 

Ђурић, за заменика председника Мијодраг Пејић, за одборнике Верица Маричић, Миливоје 

Јеремић, Борко Вујовић, Младенко Марковић, Игор Мариновић, Милија Кулашевић и Живан 

Ршумовић. 

 Председник даје реч новој председници Градске  општине Севојно Мирјани Ђурић, и 

именована излази за говорницу и јавно се захваљује одборницима. 

 Затим је председник дао реч Јелени Раковић Радивојевић, градоначелници Града Ужица, 

која је поздравила присутне, и пожелела им успеха у раду и осврнула се кратко на досадашња 

улагања у Градску општину Севојно. 

На крају је Никола Гогић захвалио досадашњем председнику Ивану Марићу, заменику 

председника и члановима Већа на досадашњој сарадњи, и обавестио одборнике да се следећа 

седница мора заказати око 25.06.2022.ради разматрања и усвајања буџета. 

 

Седница је завршила са радом у 10.40 .часова. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

Славица Марић,                                                      Никола Гогић, с.р.                                                                                                                


