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ЗАПИСНИК
СА 8. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Седница је одржана 16.05.2019.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 13 одборника и да постоји
кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Спреченост да присуствују седници најавили су одборник Лазар Ерић и
одборница Марија Косић.
Седници су присуствовали: председник Градске општине Севојно, Иван Марић,
начелница управе Данка Антонијевић, чланови општинског већа и представници
медија.
Председавајући је замолио присутне одборнике да се изјасне о записнику са
претходне седнице Скупштине, који је био део материјала достављеног одборницима за
8. седницу.
Записник је усвојен једногласно.
Председавајући је потом предложио дневни ред као у позиву за седницу.
1. УСВАЈАЊЕ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Дневни ред је усвојен једногласно.
Прешло се на рад по дневном реду.

1. тачка дневног реда
Као известилац реч је добила секертар Скупштине Бранка Церовић која је детаљно
образложила све измене које су морале бити усклађене са Статутом града Ужица и
изменама и допунама Закона о локалној самоуправи. Она је изјавила да је отправак
нацрта израдила Комисија за израду нацрта и главне измене су се тицале броја
одборника, броја већника, услова за избор председника скупштине, поступак
разрешења и оставке чланова Већа заједно са председником и замеником општине, као
и одређене техничке ствари које се тичу самог рада органа а које ће бити разрађене кроз
пословнике о раду. На крају свог излагања она је нагласила да ће се одредба која се
тиче броја одборника примењивати тек након спроведених наредних избора, што је
прецизно наведено у прелазним и завршним одредбама Нацрта Статута.
Отворена је расправа.
За реч се јавио одборника Богосав Михаиловић који је поставио питање када ће се
примењивати члан 41. став 2. Статута који се односи на врој већника и замолио
представнике Општинског већа као предлагача предметног акта да присутнима јасно
образложи разлоге, аргументе и оправданост за избор 7 већника, у супротном опозиција
неће подржати усвајање Статута.
За рече се јавила секретар Скупштине Бранка Церовић која је дала одговор да ће се
одредбе Статута које се односе на Веће примењивати након ступања на снагу Статута
односно Пословника о раду Већа.
За рече се јавио предедник Градске општине Севојно Иван Мариић који је изјавио
да ако дође до повећања броја већника, а општина притом није проширила
надлежности и добила више запослених, један део већника ће бити растерећен
одређеног дела посла који ће бити распоређен на нове већнике.
За реч се поново јавио одборник Богосав Михаиловић који је изјавио да га
председник Марић није довољно убедио у претходном излагању, да избор нових
већника иде на трошак пореских обвезника и да нпр. тај новац који је предвиђен за
плате већника може бити усмерен на нешто корисно а то је куповина уџбеника за
полазнике првог разреда. На крају свог излагања је истакао да је споран члан 41. и да
због њега опозиција није спремна да подржи овакав Статут.
За рече се поново јавио предедник општине Иван Марић који је изјавио да све
предлоге везане за буџет треба давати на време и то у поступку припремања буџета а
не овај начин и на крају свог излагања истакао да финансијску подршку треба дати и
спортистима и добрим ђацима и дао пример Спортског удружења „Севојно“ и КУД-а
„Наш завичај“ којима је општина обезбедила пријем због добро постигнутих резултата.
За реч се поново јавила секретар Скупштине Бранка Церовић која је присутнима
објаснила да је следећи корак усагалашавње Пословника о раду Скупштине са

Статутом и да треба размишљти о неким новинама које су могуће да би се олакшао рад
скупштине и да ће за исти задатак бити формирана комисија.
За реч се јавио одборник Жељко Шуљагић који је изјавио да када је раније
постојала месна заједница исто се радило као сада када постоји Градска општина са пет
већника и он не види смисао избора још два већника у Веће Градске општине Севојно.
Расправа је закључена.
Седницу напушта сва четири присутна одборника одборничке групе „Заједно
побеђујемо за Севојно. За Србију“.
Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 9 гласова – ЗА,
ПРОТИВ - нико, УЗДРЖАНИХ није било.
Овим је завршен рад по дневном реду.
За реч се јавио већник задужен за спорт Милија Кулашевић које је изјавио да су
представници општине били присутни на седници МОСИ, 15.05.2019. године у
Соколцу гдје је једносласно Градска оптшина Севојно примљена у ову смотру и да је
потребно да се до 14. јуна 2019. године достави скупштинска одлука којом ће се
делегирати два представника Градске општине Севојно. Он је затим истакао
финансијске детаље, организационе и све битне који ће се реализовати у нараднеом
периоду, а до самог одржавања игара од 4-7. јула 2019. године.
Председник Скупштине је закључио седницу.
Седница је завршена у 10 часова и 45 минута.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Бранка Церовић

Никола Гогић, с.р.

