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ЗАПИСНИК
СА 6. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Седница је одржана 18.12.2018.године у свечаној сали Скупштине Градске
општине Севојно са почетком у 9 часова.
Седницом је председавао Никола Гогић, председник Скупштине Градске
општине Севојно и констатовао да седници присуствује 13 одборника и да постоји
кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Спреченост да присуствују седници најавили су одборник Аврам Илић и
одборница Марија Косић.
Седници су присуствовали: председник Градске општине Севојно, Иван Марић,
заменик председника Миливоје Јеремић, начелница управе Данка Антонијевић,
чланови општинског већа, начелник управе за инфраструктуру и развој Града Ужица,
Милоје Марић, већник Града Ужица задужен за месне заједнице, Владимир Синђелић,
Радмила Баћковић Шојић, шеф одељења буџета управе за финансије Града Ужица, Ана
Јовановић, аналитичар буџета Града Ужица, представници медија и грађанин Севојна
Милан Ерић.
Председавајући је замолио присутне одборнике да се изјасне о записнику са
претходне седнице Скупштине, који је био део материјала достављеног одборницима за
6. седницу.
Записник је усвојен једногласно.
Председавајући је потом предложио дневни ред као у позиву за седницу.
Дневни ред је усвојен једногласно.
1. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА
2019. ГОДИНУ

1 . тачка дневног реда
Као известилац реч је добила Радмила Баћковић Шојић, шеф одељења буџета
управе за финансије Града Ужица који је на почетку свог излагања навела законски
оквир доношења Олдуке о буџету Градске општине Севојно за 2019. годину. Она је
потом објаснила расподелу средстава која се врши између Града Ужица и Градске
општине Севојно, базирајући се на проценте који за ову годину увећани и износе: код
пореза на зараде 1.08%, код пореза на имовину 1,62%, док је проценат на друге изворе
прихода остао непромењен и износи 0,60%. Баћковић Шојић је у даљем излагању рекла
да је планиран буџет за 2019. годину у износу од 17.988.000 динара, од чега је износ од
13.176.000 динара планиран по основу прихода од пореза на зараде, 600.000 динара по
основу прихода од других извора, а 4.212.000 динара по основу прихода од пореза на
имовину, док се износ од 269.742.000 динара планира од прихода из осталих извора а
односи се на програме са НСЗ-ом и пројекте за јавне радове који ће се обавити у
Севојну у овој години. Она је на крају свог излагања детаљно образложила планиране
расходе који су у одлуци распоређени по економским класификацијама, као и
планиране капиталне инвестиције и да Градска општина Севојно до сада ради ликвидно
у оквиру утврђеног буџета.
Отворена је расправа.
За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић који је као председник Комисије за
буџет и финансије изјавио да се комисија састала 11.12.2018. године, уз одсуство једног
чална коимсије и да је предметна одлука једногласно предложена на даље усвајање
скупштини као и да неких законских одступања у њој није било. Ћалдовић је затим
предложио да се треба буџетом убудуће озбиљно позабавити поготову када је
стратегија развоја у питању и похвалио све будуће капиталне инвестиције које ће се
реализовати на теритиорији Градске општине Севојно, истичући реконструкцију старе
школе, као и прво учешће општине на МОСИ играма.
За реч се јавио председник Градске општине Севојно, Иван Марић, који је изјавио
да је планирани буџет за ову годину задовољавајући и покрива потребе Градске
општине Севојно, али да свакако се током године може и увећати уколико се буде
реализовала идеја о добијању нових надлежности која такође подразумева и пријем
нових запослених. Председник је похвалио изузетну сарадњу општине са градом и са
службама које врше послове за Градску општину, истичући и рад свих јавних предузећа
која су увек на располагању. Иван Марић је затим предочио присутнима све
инвестиције које ће се реализовату у Севојну у наредној години и то: пројекат јавне
расвете у Транвцима, у Улици Крсте Смиљанића и Улици Браће Николића у вредности
од 8-10 милиона динара, реконструкција водовода у Улицама Хероја Дејовића,
Александра Вучковића и делу Улице Миливоја Марића у вредности од преко 100
милиона динара, комплетна реконструкција Улице Хероја Дејовића за шта су Путеви
Србије издвојили око 50 милиона динара, извесна инвестиција за изградњу спортске
хале чија градња се планира на јесен, затим решавање кишне канализације у Улици
Браће Чолића, инфраструктурни радови за потребе станова расељних лица,
реконструкција улице у Трнавцима, дела Улице Браће Николћ, дела Улице Гаврила

Принципа и Улице Цара душана, као директна општинска инвестиција, реализција
пројекта расвете од Амбуланте до „Аерофрутија“, реконструкција старе школе,
изградња дечијег игралишта, као и снадбевање опремом културног центра. На крају
свог излагања Иван Марић је истакао проблем кишне канализације како у ниској тако и
високој зони као и проблем који је горући а тиче се еколигије и загађења ваздуха у
Севојну.
За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који је изјавио да када општинска
власт буде боље организационо функционисала, када буде редефинисала надлежности
тада може у опозицији имати савезника и добар партнерски однос и да члан 4.
предложене одлуке ствара наду да ће град бити спреман за уступање нових
надлежности градској општини. Михаиловић је потом изјавио да је буџет низак, да
постоји брутална централизација од стране града према општини и да 74% буџета
одлази на плате, порезе и доприносе. На крају свог излагања Михаиловић је истакао да
се опозиција залаже да надлежности оптшине треба да буду онакве какве грађани
Севојна то заслужују и да буду у њиховом инетересу, те из невдених разлога опозиција
не може да учествује у доношењу овакве одлуке.
Расправа је затворена.
Седницу напуштају одборници Богосав Михаиловић, Жељко Шуљагић и Жико
Стикић.
Предлог је стављен на гласање.
Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 10 гласова – ЗА,
ПРОТИВ - нико, УЗДРЖАНИХ није било.
Скупштине је донела Одлуку којом се усваја буџет за 2019. годину.
Овим је завршен рад по дневном реду.
Предеседавајући је дао реч грађанину Милану Ерићу који је рекао да је на
пролеће када је у посети Градској општини Севојно била министарка Зорана
Михајловић и уз присуство челника Града Ужица, изнео свој проблем који није решен
још од 2007. године и да тражи од скупштине да се обрати министарству са питањем
зашто још увек није добио одговор и са молбом да му се врати предметна
документација.
Предеседавајући је обавестио све присутне да ће се 25.12.2018. године са
почетком у 17 часова одржати котел поводом завршетка године и предстојећих
празника.
Председник скупштине након званично рада седнице дао је реч начелнику управе за

инфраструктуру и развој Града Ужица, Милоју Марићу, који је се захвалио Градској
општини Севојно на доброј сарадњи, изнео детаљно све пројекте у оквиру
инфраструктурних радова који су се реализовали на територији општине у 2018. години
и пожелео срећу и успех у будућем раду општине.

Председник Скупштине је закључио седницу.
Седница је завршена у 10 часова.
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