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ЗАПИСНИК 

СА 1. (КОНСТИТУТИВНЕ) СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦЕ 

 

Седница је одржана 13. августа 2020. године у Народном позоришту Ужице, 

улица Краља Петра I број 12, са почетком у 10,00 часова.  

Седницом је председавао Милован Јевтић, као најстарији кандидат за одборника 

коме је издато уверење о избору од стране Изборне комисије града Ужица, након избора 

одржаних 21.06.2020.године. 

Председавајући је констатовао да седници присуствује 63 кандидата за одборнике 

и да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

Скупштина је пре почетка рада, минутом ћутања одала последњи поздрав 

преминулом Саши Милошевићу, бившем градоначелнику града Ужица и одборнику 

Скупштине града Ужица. 

Председавајући је упознао одборнике да ће му у раду, у складу са чланом 4. 

Пословника Скупштине града, помагати по један најмлађи одборник са две изборне листе 

које су освојиле највећи број мандата и то: Ненад Петровић, са изборне листе Александар 

Вучић – за нашу децу и Дарко Томић, са изборне листе Милан Стаматовић – Здрава 

Србија, као и Слађана Митровић, секретар Скупштине из предходног сазива. 

 

Спреченост да присуствују седници пријавили су: Марија Трмчић Богојевић, 

Мирољуб Поповић и Рада Остојић. 

 

Скупштина је са 56 гласова ''за'' усвојила дневни ред у целини. 
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I 

ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Председавајући је истакао да је чланом 56. Закона о локалним изборима прописано 

да мандат одборника тече даном потврђивања, а да о потврђивању мандата одлучује 

Скупштина гласањем а на основу извештаја Верификационог одбора. Навео је да у складу 

са чланом 8. Пословника Скупштине града председавајући предлаже чланове 

Верификационог одбора и то пет чланова са изборних листа које су добиле највећи број 

мандата. 

Председавајући је истакао да у складу са договором са подносиоцима изборних 

листа у Верификациони одбор предлаже: 

Бранка Аћимовића са изборне листе Александар Вучић – за нашу децу,  

Аврама Илића са изборне листе Милан Саматовић – Здрава Србија,  

Слободана Грбића са изборне листе Ивица Дачић - СПС,  Јединствена Србија (ЈС) 

Драган Марковић Палма, 

Стефана Грујића са изборне листе Александар Шапић – Победа за Ужице и  

Михаила Крстића са изборне листе Ужичка одбрамбена лига – Михаило Крстић 

почистимо Ужице. 

 

Скупштина је са 61 гласом ''за'' усвојила предлог за чланове Верификационог 

одбора. 

Председавајући је нагласио да седницом Верификационог одбора председава 

најстарији члан а то је Бранко Аћимовић. 

 

(Пауза) 

 

Бранко Аћимовић, председавајући Верификационог одбора је поднео Извештај 

Скупштини и предложио да се потврде мандати одборника изабраних на изборима за 

одборнике Скупштине града, одржаним 21.06.2020.године, и то:  

Јелена Раковић Радивојевић, Милован Веснић, Марија Трмчић Богојевић, Горан 

Тошовић, Јовиша Старчевић, Весна Петрић, Слободан Шиљковић, Петар Тодосијевић, 

Влатка Стевановић, Мирољуб Поповић, Владимир Синђелић, Радош Драговић, Наталија 

Василић, Срђан Недељковић, Јелена Сладоје, Драгољуб Стојадиновић, Душица Васић, 

Зорица Милошевић, Бранислав Митровић, Зоран Лазић, Љиљана Кузмановић, Ненад 

Петровић, Вељко Јевтић, Данка Стојић, Снежана Милутиновић, Душан Спасојевић, 

Славица Ћирковић, Рајко Радосављевић, Јелена Станковић, Ана Ђокић, Мирјана Рацић, 

Сања Думањић, Бранко Аћимовић, Слободан Кузмановић, Ђорђе Богдановић, Марија 

Благојевић, Марија Буљугић, Милован Јевтић, Бранка Будимир, Никола Максимовић, 

Марија Николић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ; 

 

Радиша Марјановић, Неђо Јовановић, Мирјана Радивојчевић, Дејан Јовановић, 

Јелена Средић, Александар Лазић, Слободан Грбић, са изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ  

–  Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган 

Марковић Палма“; 

 

Милан Курлагић и Стефан Грујић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – 

ПОБЕДА ЗА УЖИЦЕ; 

 

Михаило Крстић и Дејан Крчевинац, са изборне Ужичка одбрамбена лига – 

Михаило Крстић – почистимо Ужице; 

 

Радмила Смиљанић, Владан Виријевић, Радомир Бојовић, Александар Вучићевић, 

Бојана Гудурић, Аврам Илић, Слађана Станковић, Драгослав Поњавић, Тијана 

Томашевић, Зоран Милић, Дарко Томић, Драган Миливојевић, Жико Стикић, Драгана 

Шиљак и Рада Остојић, са изборне листе Милан Стаматовић – Здрава Србија. 
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Скупштина је са 62 гласа ''за'' усвојила Извештај Верификационог одбора односно 

потврдила мандате 67 одборника. 

Одборници су положили Заклетву  

''ЗАКЛИЊЕМ СЕ ДА ЋУ СЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА          

ПРИДРЖАВАТИ УСТАВА, ЗАКОНА И СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА, И ДА ЋУ ЧАСНО 

И НЕПРИСТРАСНО ВРШИТИ ДУЖНОСТ ОДБОРНИКА, РУКОВОДЕЋИ СЕ 

ИНТЕРЕСИМА ГРАЂАНА'', а потом и потписали текст заклетве. 

 

II 

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Председавајући Милован Јевтић је истакао да је Законом о локалној самоуправи 

(члан 38.) прописано да се председник Скупштине бира из реда одборника на предлог 

најмање 1/3 одборника, на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од 

укупног броја одборника. Навео је да је чланом 13. Пословника Скупштине града Ужица 

прописано да се предлог кандидата за председника Скупштине подноси председавајућем у 

писаном облику и да предлог садржи име и презиме кандидата, страначку припадност и 

сагласност кандидата у писаном облику. 

 

(ПАУЗА) 

 

Председавајући је истакао да је након паузе од 30 минута Скупштини достављен 

један предлог кандидата за председника Скупштине који је потписала група од 37 

одборника у складу са Законом о локалној самоуправи а који је подељен одборницима. 

Обавести је да је предложени кандидат одборник Бранислав Митровић. 

Одборник Драгољуб Стојадиновић је испред гупре одборника који су потписали 

предлог за кандидата за председника Скупштине дао образложење. Истакао је да има 

посебну част да у име 37 одборника предложи господина Бранислава Митровића, да у 

наредном мандату обавља веома одговорну функцију председника Скупштине града 

Ужица. Упознајући одборнике са биографијом, нагласио је да је Бранислав Митровић 

рођен у Ужицу 1966.године, где је завршио Гимназију а на Техничком факултету у Чачку 

је стакао звање професора информатике. Запослио се у ЈП Железница Србије 1992.године 

а данас је запослен у АД Инфраструктура Железница Србије као начелник Одељења за 

системску и апликативну подршку сектору за инфрмационе технологије. До сада је пет 

пута биран за одборника у Скупштини града Ужица. 2005.године био је постављен за 

првог градског менаџера у Ужицу, 2007.године од стране Владе РС именован је за 

начелника Златиборског управног округа од 2008 до 2014. године у два сазива је био 

посланик Народне Скупштине Републике Србије, а од 2016.до 2020.године био је 

председник Скупштине града. Бранислав Митровић је председник Покрета Позитивно 

Ужице, а као одборник у Скупштину града изабран је са листе ''Александар Вучић - за 

нашу децу''. Позвао је све одборнике да подрже предлог.   

 

 Одборник Владан Виријевић је истакао да Здрава Србија неће подржати овакав 

предлог за председника Скупштине града Ужица а као један од главних разлога навео је 

да је Бранислав Митровић обављао ову функцију и у претходном мандату, док су у 

Скупштини доношене неке одлуке које су биле искључиво на штету грађана Ужица. Буџет 

није коришћен како треба, Аеродром Поникве је поклоњен држави и много других лоших 

одлука. Сматра да председник Скупштине треба да буде особа која није наклоњена ни 

владајућој структури ни опозицији, а било је евидентно да је искључиво наклоњен 

владајућој структури и због тога Здрава Србија неће подржати предлог за председника 

Скупштине града Ужица.  

 

 Одборник Неђо Јовановић је истакао да ће одборници изабрани са листе СПС и ЈС 

подржати предлог који је образложен и изнет из више разлога. Навео је да је први разлог 

политичка одговорност и савесност кад је у питању заступање интереса грађана града 

Ужица, јер се данас спроводи законска обавеза која се зове конституисање Скупштине 

града. Као други разлог због чега коалиција СПС - ЈС подржава предлог јесте једна врста 
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коректне сарадње с кандидатом јер је и у претходном сазиву вршио исту функцију. 

Нагласио је да подршка није оптерећена било чиме ни статусом странке која је у 

владајућој коалицији ни статусом странке која је у опозицији. Навео је и да коалиција 

СПС и ЈС немају проблем да као политички одговорна странка која постоји 30 година и 

која је иза себе оставила дубок траг у политичком деловању како на нивоу Републике тако 

и Града, настави да ради без обзира у ком статусу, као део владајуће коалиције или као 

опозициона странка искључиво заступајући интересе грађана. Нада се да ће одборници  

сви заједно у будућем раду дати свој пун допринос да све одлуке буду у складу са 

Законом а самим тим и у интересу грађана. 

 

 Председавајући је утврдио листу кандидата за председника Скупштине и истакао 

да је једини кандидат за председника Скупштине - Бранислав Митровић.   

Председавајући је наведа у складу са чланом 14. Пословника, гласањем за избор 

председника Скупштине руководи већ изабрано радно председништво.  

Након тајног гласања Слађана Митровић је испред радног председништва поднела 

извештај за спровођење поступка тајног гласања за избор председника Скупштине. Навела 

је да је укупно штампано 67 листића, прозивком одборника којих има 67 предато је 64 

листића, неупотербљених је 3, од укупно 67 одборника гласало је 64, број гласачких 

литића у кутији је 64, неважећих листића је 1, од укупно 63 важећих гласачких листића за 

избор председника Скупштине гласало је 47 одобнрика, а против 16 одборника.  

 

Председавајући је констатовао да је Бранислав Митровић изабран за 

председника Скупштине, већином од укупног броја гласова. 

 

Бранислав Митровић, председник Скупштине се захвалио на великом поверењу 

које му је указано гласањем и подршком одборника који су гласали за његов избор за 

председника Скупштине а са друге стране захвалио се и одборницима који нису гласали за 

њега и искористио прилику да на почетку мандата охрабри одборнике и да им обећа, да их 

увери да као и у претходном мандату, ни у овом мандату неће бити привилегованих, нити 

дискриминисаних. Цитирајући Волтера он је рекао: ''Могу да се не сложим са вашим 

ставом, ни са једном речју коју сте изговорили, али будите уверени да ћу се до своје смрти 

борити за ваше право да изнесете свој став'', навео је да је огромна одговорност бити 

председник Скупштине града Ужица. Навео је да му је ово пети пут да га грађани бирају 

за одборника, да их представља у Скупштини и сваки пут наново тај понос и та захвалност 

према грађанима Ужица је већа и већа. Истакао је да ужички парламент гаји култ 

толеранције, култ и дух поштовања и достојанства и то из  претходних деценија и сматра 

да је одговорност свих одборника да и у овом мандату наставе са таквим радом, са 

поштовањем и достојанством. Навео је да ће наставити са радом као и у претходном 

мандату са што више расправа, јавних слушања, комуникације са суграђанима, желећи на 

тај наћчин да што више суграђана искаже став по разним темама и битним стварима за 

Град. Истакао је да иако у Скупштини седи десет различитих политичких партија и два 

локална покрета мора постојати заједнички циљ и став - доношење добрих одлука. 

Подсетио је да се у прошлом мандату тежило дигитализацији која је почела из 

Скупштине, при чему су направљене велике уштеде, али и омогућена одређена софтверска 

решења да суграђани утичу на доношење одлука. Истакао је да ће наставити сарадњу са 

Швајцарском владом, са УНОПС и најавио да ће у првом делу мандата имати потпуно 

електронску Скупштину и електронско гласање, као и подношење амандмана 

електронским путем и то као једна од првих Скупштина у земљи. Подсетио је и да је једна 

од тековина претходног мандата добра сарадња са средњошколским и високо образовним 

установама у граду односно са њиховим парламентом и да је Ужице једини град у земљи 

који има академску парламентарну Унију која се састоји од Скупштине града Ужица од 

одборника, али и од представника ђачких и студентских парламената. Истакао је да му је 

посебно задовољство да је један одборник - Стефан Грујић, дете које је ''поникло'' у 

Ужичкој парламентарној унији и сигуран је да ће као млад човек и као и остали млади 

људи у парламенту дати значајан допринос. У вези сарадње са извршном влашћу, истакао 

је да им Скупштина мора помоћи а да је најбољи вид помоћи контрола и указивање на оно 

што није добро. Захвалио се стручним службама без чије помоћи успех претходне 
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Скупштине не би био ни приближан оствареном. Такође се захвалио и Народном 

позоришту Ужице, које је омогућило да се одржи седница Скупштине.  

Председавајући Милован Јевтић је честитао председнику Скупштине на избору и 

замолио га да преузме даље руковођење а захвалио се и одборницама Ненаду Петровићу и 

Дарку Томићу на сарадњи. 

 

Даље руковођење седницом преузео новоизабрани председник Скупштине. 

 

III 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Бранислав Митровић, 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 

предлажио је Слађану Митровић, која у свему испуњава услове прописане Законом. 

Упознао је одборнике са њеном биографијом и истакао да је Слађана Митровић  рођена 

1986.године у Ужицу, 2011.године завршила Првни факултет и стекла звање 

дипл.правника, 2012.године обављала стручну праксу у Првној служби Златиборског 

округа од јануара 2013.године запослена је у Градској управи за послове органа града, 

општу управу и друштвене делатности, рад на пословима припреме седница Скупштине и 

нормативно правним пословима, 2013.године положила је стручни испит за рад у 

органима управе, 2018.године одбранила  завршни мастер рад на тему Организација и 

улога општинске градке управе, чиме је стекла звање мастер правника и стекла VII2 

степен стучне спреме. Поседује сертификате са обука које је водила Стална конференција 

градова и општина и мисије OEBS-a у Србији и то из области децентрализација локалне 

самоуправе 2014.године и добра управа у градовима и општинама 2015.године. Од августа 

2016.године обављала је функцију заменика секретара Скупштине града Ужица, а јуна 

2019.године постаје секретар Скупштине града Ужица. Нагласио је да, имајући у виду да 

предложени кандидат испуњава све законом прописане услове за секретара Скупштине 

града предлажио је да се Слађана Митровић постави на функцију секретара Скупштине 

града Ужица.  

 

Скупштина је са 62 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о постављењу Слађане 

Митровић за секретара Скупштине града Ужица.  

 

Слађана Митровић, секретар Скупштине града пре свега је честитала одборницима 

на конституисању Скупштине и потврђивању мандата и пожелела успешан и леп мандат 

уз међусобно уважавање и успех у даљем раду. Захвалила се на указаном поверењу и 

истакла да ће се трудити да у даљем раду то поверење оправда.  

 

IV 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ 

 

Председник Скупштине је навео да Предлог Одборничких група да се у 

Административно мандатну комисију изаберу одборници: 

За председника Комисије Влатка Стевановић, за чланове Комисије: Љиљана 

Кузмановић, Бранка Будимир, Ненад Петровић, Аверам Илић, Александар Лазић и Стефан 

Грујић. 

Скупштина је са 62 гласа ''за'' усвојила Предлог одлуке о избору 

Административно мандатне комисије. 
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ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

 

Председник Скупштине је пре закључења седнице замолио све одборнике да 

попуне Упитнике и доставе без одлагања Скупштинској служби, због прављења 

неопходних евиденција. 

Такође је подсетио да је потребно да председнику Скупштине у писаној форми 

доставе обавештење о образовању одборничке групе као и да образац обавештења могу 

преузети код секретара Скупштине. 

Замолио је одборнике да приликом изласка из сале, преузму позив за наредну 

седницу Скупштине града, коју ће служба поделити у холу. 

Одборница Снежана Милутиновић поднела је оставку на место одборника Скупштине 

града. 

 Одборник Никола Максимовић поднео је оставку на место одборника Скупштине 

града.  

Одборница Мирјана Радивојчевић поднела је оставку на место одборника 

Скупштине града. 

Председник Скупштине је констатовао да је одборницима Снежани Милутиновић, 

Николи Максимовићу и Мирјани Радивојчевић престао мандат због поднетих оставки. 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 

            Милован Јевтић 

                                                                                               _______________________ 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

      Слађана Митровић 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                   Бранислав Митровић 

                                                                                                _______________________ 


