
 

 ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО  

Административно мандатна комисија  

I број 06 – 339-1/22 

Датум: 17.06.2022. године  

Севојно 

 

 

 

На основу члана 35. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града 

Ужица“ број 14/19) и члана 51. Пословника Скупштине Градске општине Севојно 

(„Службени лист града Ужица“ број 20/19), Административно мандатна комисија 

Скупштине Градске општине Севојно, на седници одржаној 17.06.2022. године, подноси 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Седници су присуствовали чланови Аврам Илић и Даница Марић, председница 

комисије Јелена Пановић је најавила одсуство. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1.Утврђивање предлога одлуке о потврђивању мандата одборницима Скукпштине градске 

општине  -Неда Ерић, Жарко Вукотић и Марија Мијаиловић са изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све, и -Сара Волић, са изборне листе Милан 

Стаматовић – Здраво да победи Аврам Илић 

 

2.Доношење одлуке о захтевима заа исплату неискоришћеног годишњег одмора Иван 

Марић и Миливоје Јеремић, и 

 

3.Доношење одлуке о исплати отпремнина због стицања права на старосну пензију за 

Миливоја Јеремића 

 

 

1.Под првом тачком Административно мандатна комисија је Скупштини поднела 

извештај следеће садржине: 

 

1-Административно мандатна комисија је утврдила да су уверења о избору одборника 

Неде Ерић, Жарка Вукотића, Марије Мијаиловић и Саре Волић, издата од Изборне 

комисије Градске општине Севојно у складу са законом, да су подаци из уверења 

истоветни са подацима збирне изборне листе. 

 

2-Административно мандатна комисија предлаже Скупштини Градске општине Севојно, 

да се потврде мандати одборницима, Неди Ерић, Жарку Вукотићу, Марији Мијаиловић и 

Сари Волић, изабраним на изборима за одборнике Градске општине Севојно одржаним  

03.04.2022. године. 



 

 

2.Под другом тачком је комисија разматрала захтеве за неискоришћени годишњи 

одмор  председника Градске општине Севојно Ивана Марића и заменика председника 

Миливоја Јеремића. Захтеве су делимично усвојени, донета су решења о исплати накнаде 

за неискоришћени годишњи одмор за одмор за 2021, сразмерни део одмора за 

2022,годину, а одбијени су као неоснован захтеви за исплату накнаде за неискоршћени 

годишњи одмор за 2020.годину. 

 

 

3.Под трећом тачком комисија је разматрала захтев за исплату отпремнинсе због 

стицања права на старосну пензију за заменика председника Миливоја Јеремића, и донето 

је решење о исплати законске отпремнине. 

 

 

 

Председавајући  

Административно мандатне комисије 

Аврам Илић, с.р. 

 

 

 

 

 

  

 


