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Седница је одржана 02. јуна 2022. године у Свечаној сали Градске општине 

Севојно, са почетком у 10:00 часова.  

Седницом је, у складу са чланом 66. став 1. Закона о локалним изборима, 

председавао Никола Гогић, као најстарији кандидат за одборника којем је додељен 

мандат. 

Председавајући је констатовао да седници присуствује 19 кандидата за 

одборнике и да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

Председавајући је такође констатовао да седници присуствују градоначелница 

града Ужица др Јелана Раковић Радивојевић, заменик градоначелника Драгољуб 

Стојадиновић, председник Скупштине града Бранислав Митровић, секретар Скупштине 

града Слађана Станић, члан Градског већа Слободан Грбић и захвалио им се на 

присуству. Председавајући је поздравио и присутне представнике медија. 

Председавајући је затим затражио да се присутни кандидати за одборнике 

изјасне о предложеном дневном реду, након чега је дневни ред једногласно усвојен. 
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1. тачка дневног реда 

 

Председавајући је истакао да је чланом 64. Закона о локалним изборима 

прописано да мандат одборника почиње да тече оног дана када је потврђен и да о 

потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина на конститутивној седници. 

Додао је да члан 66. Закона о локалним изборима предвиђа да о потврђивању мандата 

одборника Скупштина одлучује јавним гласањем, на основу Извештаја верификационог 

одбора. Навео је да у складу са чланом 8. Пословника Скупштине Градске општине 

Севојно, председавајући предлаже чланове Верификационог одбора и то 3 члана са 

изборних листа које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини.  

 

Председавајући је истакао да у складу са договором са подносиоцима изборних 

листа у Верификациони одбор предлаже Славицу Виторовић, са изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све, Александра Томовића, са изборне листе 

Милан Стаматовић – Здраво да победи Аварам Илић и Богосава Михаиловића, са 

изборне листе Уједињени за Севојно – Богосав Михаиловић. 

 

 Предлог за чланове Верификационог одбора је стављен на гласање, а потом 

једногласно усвојен. 

 

Председавајући је нагласио да седницом Верификационог одбора председава 

најстарији члан, а то је Богосав Михаиловић и додао да ће седници Верификационог 

одбора присуствовати и председник Изборне комисије Градске општине Севојно 

Десимир Мићовић. Потом је одредио паузу да Верификациони одбор припреми 

извештај. 

 

Председавајући Верификационог одбора Богосав Михаиловић је поднео 

Извештај Скупштини и предложио да се потврде мандати свих 19 одборника изабраних 

на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, одржаним 3. априла 

2022. године, и то:  

 

Мирјана Ђурић, Мијодраг Пејић, Даница Марић, Игор Мариновић, Стефан 

Гогић, Иван Марић, Никола Гогић, Александар Ћалдовић, Јелена Пановић и Славица 

Виторовић,  са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све; 

 

Аврам Илић, Станика Миливојевић, Александар Томовић и Милош Грујичић, са 

изборне листе Милан Стаматовић – Здраво да победи Аврам Илић; 

 

Стефан Максимовић, са изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА 

РАДИКАЛНА СТРАНКА; 

 

Богосав Михаиловић и Душан Матић, са изборне Уједињени за Севојно – 

Богосав Михаиловић; 

 

Ненад Аћимовић, са изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – 

Српска странка Заветници; 

 

Милан Бабић, са изборне листе ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН 

МАРКОВИЋ ПАЛМА – ДОМАЋИНСКИ ЗА СЕВОЈНО. 

 



Скупштина је са 19 гласова ''за'' усвојила Извештај Верификационог одбора 

односно потврдила мандате 19 одборника. 

 

Одборници су затим положили Заклетву:  

 

„Заклињем се да ћу се у раду Скупштине Градске општине Севојно придржавати 

Устава, закона и Статута и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, 

руководећи се интересима грађана.“ 

 

Председавајући је честитао одборницима на потврђивању мандата и констатовао 

да је престао мандат одборницима из предходног сазива Скупштине. Такође је 

констатовао да је мандат престао и председнику и заменику председника градске 

општине и Већу градске општине, али да су они дужни да до избора нових извршних 

органа врше текуће послове из своје надлежности. 

 

2. тачка дневног реда 

 

Прешло се на другу тачку дневног реда, а то је избор председника Скупштине 

Градске општине Севојно.  

 

Председавајући Никола Гогић је истакао да је чланом 38. Закона о локалној 

самоуправи прописано да се председник Скупштине бира из реда одборника, на 

предлог најмање једне трећине одборника, на време од 4 године, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја одборника и додао да је чланом 13. Пословника о 

раду Скупштине Градске општине Севојно, прописано да се предлог кандидата за 

председника Скупштине, подноси председвајућем у писаном облику, након 

потврђивања мандата одборника и да садржи име и презиме кандидата, страначку 

припадност и сагласност кандидата у писаном облику. 

 

 Ради припреме овог предлога председавајући је одредио паузу. 

 

 Након паузе председавајући је истакао да су Скупштини достављена два 

предлога за кандидата за председника Скупштине. Да је кандидата за председника 

Скупштине Аврама Илића предложило 8 одборника, а да је 11 одборника за кандидата 

за председника Скупштине предложило Николу Гогића.  

 

Председавајући је нагласио да имајући у виду да је предложен за председника 

Скупштине, у складу са чланом 66. став 2. Закона о локалним изборима, председавање 

седницом до избора председника, преузима најстарији присутни одборник и 

руковођење седницом препустио Богосаву Михаиловићу.  

 

Одборник Богосав Михаиловић је преузео руковођење седницом и отворио 

расправу. Пошто расправе није било председавајући је утврдио листу кандидата за 

председника Скупштине и истакао да су кандидати за председника Скупштине Аврам 

Илић и Никола Гогић. 

 

Затим је одредио паузу да би се спровео поступак тајног гласања, а одборници 

су добијали гласачке листиће по прозивци.  
 



Гласањем за избор председника Скупштине руководиo je председавајући 

Богосав Михаиловић, а у раду су му помагали по један најмлађи одборник са две 

изборне листе које су добиле највећи број одборничких места, а то су Стефан Гогић и 

Станика Миливојевић, као и начелница Управе Градске општине Севојно Биљана 

Старовла.  

 

Након тајног гласања председавајући је испред радног председништва поднео 

извештај за спровођење поступка тајног гласања за избор председника Скупштине. 

Навео је да је укупно штампано 19 листића, прозивком одборника којих има 19 предато 

им је 19 листића, од укупно 19 одборника гласало је 19, број гласачких литића у кутији 

је 19, неупотребљених и неважећих листића није било. За избор Николе Гогића за 

председника Скупштине гласало је 12 одоборника, док је за избор Аврама Илића за 

председника Скупштине гласало 7 одборника.  

 

Председавајући је на основу Извештаја о спроведеном гласању констатовао да је 

за председника Скупштине изабран Никола Гогић. 

 

Председавајући је  честитао председнику Скупштине на избору и препустио му  

даље руковођење седницом.   

 

Новоизабрани председник је затим преузео руковођење седницом и захвалио се 

радном председништву на сарадњи. 

 

3. тачка дневног реда 

 

Председник Скупштине је истакао да је чланом 40. Закона о локалној 

самоуправи прописано да се секретар Скупштине поставља на период од 4 године. 

Навео је да за секретара Скупштине може бити постављено лице са завршеним правним 

факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним 

искуством од најмање 3 године. 

 

Председник Скупштине као овлашћени предлагач, за секретара Скупштине 

предложио је Славицу Марић, која у свему испуњава услове прописане Законом. 

Упознао је одборнике са њеном биографијом и истакао да је Славица Марић рођена  

1962. године у Ужицу, 1988. године завршила је Правни факултет Универзитета у 

Београду и стекла звање дипломирани правник. Приправнички стаж обавила је у 

Окружном привредном суду у Ужицу у периоду од 01.09.1991. године до 01.06.1992. 

године, а од 1995. године запослена је у УТ АД „Слога“ Ужице, где је до 2007. године 

обављала послове правног референта, а од 2007. године обавља послове секретара 

акционарског друштва. Државни стручни испит положила је 2022. године. Удата је и 

мајка двоје деце. 

 

  Председник Скупштине ја затим замолио одборнике да се изјасне о предлогу, а 

затим констатовао да је предлог усвојен једногласно и да је Славица Марић, 

дипломирани правник, постављена за секретара Скупштине Градске општине Севојно. 

 

Председник је након тога честитао секретару на постављењу. 

 

 

 



4. тачка дневног реда 

 

Председник је истакао да на основу члана 35. Статута Градске општине Севојно 

и чл. 50. и 51. Пословника Скупштине Градске општине Севојно, Скупштина Градске 

општине Севојно оснива Администартивно мандатну комисију као стално скупштинско 

радно тело, коју чине председник и два члана, бирани из реда одборника. Рекао је да је 

задатак ове комисије да одлучује о појединачним правима изабраних, именованих и 

постављених лица у оквиру радно правног статуса у складу са законом, Статутом и 

одлукама органа Градске општине Севојно, да одлучује о правима и дужностима 

одборника и да утврђује да ли су подаци из уверења о додели мандата одборницима 

сагласни са подацима из решења које је издала Изборнa комисија. 

У складу са договором са подносиоцима изборних листа председник је 

предложио да се за чланове Административно мандатне комисије изаберу: за 

председника: Јелена Пановић, за чланове: Даница Марић и Аврам Илић. 

 

Скупштина је затим једногласно усвојила предлог одлуке о избору 

Административно мандатне комисије.  

 

Овим је завршен рад по дневном реду. 

 

Председник је обавестио одборнике да ће се наредна седница Скупштине, на 

којој ће бити изабрани извршни органи, одржати 10. јуна 2022. године, након чега је 

закључио седницу. 

 

 

Записник водила: 

Биљана Старовла 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                         Никола Гогић 

                                                                                             ______________________ 


