ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2018. ГОДИНУ

Обрађивач: Управа Градске општине Севојно
Севојно, мај 2019. године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО У 2018.ГОДИНИ

Веће је извршни орган Градске општине Севојно са надлежностима утврђеним Законом и
Статутом Градске општине Севојно.
Веће Градске општине Севојно чине председник Градске општине, Иван Марић и заменик
председника Градске општине, Миливоје Јеремић који су чланови Већа Градске општине
по функцији и 5 чланова Већа. Чланови Већа Градске општине Севојно су: Борко Вујовићчлан Већа задужен за послове омладину и омладинску политику, Верица Маричић чланица Већа задужена за област екологије и здравства, Милија Кулашевић - члан Већа
задужен за области култура, информисање и спорт , Владимир Сокић - члан Већа задужен
за инфраструктуру, Мијодраг Пејић -члан Већа задужен за привреду и пољопривреду.
Организација, начин рада и одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Већа уређена
су Статутом Градске општине Севојно (,,Службени лист града Ужица“ број 20/14) и
Пословником Већа Градске општине Севојно(,,Службени лист града Ужица“ број 29/14.
Веће Градске општине Севојно у новом скупштинском сазиву именовано је на седници
Скупштине одржаној 19.04.2018.године.
Веће ради и одлучује на седницима. Током 2018.године до данас Веће је одржало 10
седница, којим је председавао председник Градске општине Севојно.
Чланови Већа обављали су послове у областима које су им одређене у надлежност.
Чланови Већа одговорни су за праћење стања и спровођење ставова Већа у областима за
које су задужени, као и за благовремено покретање иницијатива пред Већем за разматрање
питања из надлежности Већа у одговарајућој области.
Рад Већа доступан је јавности. За јавност рада Већа одговоран је председник Градске
општине као председник Већа.
Јавност рада Већа обезбеђивана је путем званичнe web презентације Градске општине
Севојно www.sevojno.org.rs, саопштењима и конференција за представнике средстава
јавног информисања.
У 2018. години Веће Градске општине Севојно је одржало 6 седница у новом сазиву.
Веће као овлашћени предлагач разматрало и утврдило предлоге свих одлука и других
аката који су достављени Скупштини Градске општине на усвајање. Током 2018. године
на прелог Већа Скупштина Градске општине Севојно усвојила је следеће одлуке:

-

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Севојно
(усвојена на 3. седници Скупштине дана 05.06.2018.године),

за 2017. годину

-

Извештај о извршењу одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануарјун 2018. (усвојен на 4. седници Скупштине дана 04.09.2018.године),

-

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџета Градске општине Севојно за 2018.
годину (усвојена на 4. седници Скупштине дана 04.09.2018.године),

-

Извештај о извршењу одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануарсептембар 2018. (усвојен на 5. седници Скупштине дана 03.12.2018.године),

-

Одлука о буџета Градске општине Севојно за 2019. годину (усвојена на 6. седници
Скупштине дана 18.12.2018.године),

-

Одлука о формирању Изборне комисије Градске општине Севојно(усвојен на 4.
седници Скупштине дана 04.09.2018.године)

Током 2018. године у Градској општини Севојно заведено је 99 предмета по захтевима
странака, којим су обухваћени захтеви за: асфалтирање, насипање јаловине, јавну расвету,
уклањање стабала, раскресивање и постављање комуналне опреме.
Председник и заменик председника Градске општине Севојно, као и чланови Већа Градске
општине Севојно су свакодневно у терминима предвиђеним за пријем грађана, али и ван
предвиђених термина у кабинетским условима обављали су послове пријема грађана, чији
захтеви су се првенствено односили на инфраструктурне проблеме изградње и поправке
путева, проблеми везаних за одвод кишне канализације, проблеми расвете и слично.

АКТИВНОСТИ ЧЛАНА ВЕЋА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОМЛАДИНУ И СПРОВОЂЕЊЕ
ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
Члан Већа задужен за послове који се односе на омладину и омладинску политику у
сарадњи са надлежним службама и члановима већа спроводио је мере које су предвиђене
Локалним акционим планом за младе Градске општине Севојно од 2017-2021.
Буџетом Градске општине Севојно за 2018.годину за програмску активност спровођење
омладинске полиитике планирано је 800.000,00 динара. Програмска активност реализована
је кроз расписивање јавних позива, конкурса за удружења у два наврата.
О додели средстава одлучивала је Комисије за финансирање/суфинасирање пројеката и програма
организација цивилног друштва за област омладине коју је формирало Веће Градске општине
Севојно, Комисијом је председавао већник задужен за омладину. Комисија је сачињавала листе
вредновања и рангирања пројекат, доносила закључаке и предлоге решења, док је предедник

Градске општине Севојно доносио коначно решење по предлогу Комисије, а све у складу са
Правилником о изменама и допунама Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета
Градске општине Севојно за финансирање/суфинансирање програма удружења .

Комисијом за финансирање/суфинасирање пројеката и програма организација цивилног
друштва за област омладине у складу са Локалним акционим планом за омладину Градске
општине Севојно 2017.-2021. по налогу Већа Градске општине Севојно два пута у току
2018. године расписивала је јавне позиве и то у мају и новембру 2018.године.
Први омладински конкурс – износ средстава за расподелу 400.000,00 динара

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ
1.
1а. Унапређивање услова за безбедан живот младих ( према стратешком циљу ЛАП-а за
младе Градске општине Севојно који подразумева превенцију вршњачког насиља и
дискриминације )
1б. Чување и унапређивање здравља младих, развијање здравих стилова живота ( према
стратешком циљу ЛАП-а за младе Градске општине Севојно који подразумева развијање
свести о здравим стиловима живота и подршка правилном психофизичком развоју младих)
- Карате клуб „Уни-Лине”,Севојно
40.000,00 динара
- „Фудбалски клуб Севојно”, Севојно
180.000,00 динара
- „Спортско удружење Севојно”,Севојно
90.000,00 динара
- „Гимнастички клуб Севојно”,Севојно
40.000,00 динара
- Удружење грађана „Радомир Рашо Мутавџић”,Севојно
50.000,00 динара
Укупно:
400.000,00 динара

Други омладински конкурс – износ средстава за расподелу 350.000,00 динара

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ
1а. Унапређивање услова за безбедан живот младих ( према стратешком циљу
ЛАП-а за младе Градске општине Севојно који подразумева превенцију вршњачког
насиља и дискриминације )
1б. Чување и унапређивање здравља младих, развијање здравих стилова живота (
према стратешком циљу ЛАП-а за младе Градске општине Севојно који
подразумева развијање свести о здравим стиловима живота и подршка
правилном психофизичком развоју младих)
- КУД „Наш Завичај”, Севојно
80.000,00
динара
„Фудбалски клуб Севојно”, Севојно
150.000,00
динара
„Спортско удружење Севојно”,Севојно
80.000,00 динара
- Удружење грађана „Радомир Рашо Мутавџић”,Севојно
40.000,00
динара
Укупно 350.000,00 динара

Комисија коју је основао председник Градске општине Севојно, а коју су чинили чланови
Већа обавила је и посао контроле који се односио на правдање одобрених средстава од
стране корисника јавних средстава и утврдила да су средства добијена из буџета Градске
општине утрошена наменски и да су у целини оправдана.
Послови спровођења омладинске политике одвијали су се у Канцеларији за младе Градске
општине Севојно, која је континуирано деловала у току 2018 године према планираној
динамици и која је пригодним прогарамом обележила Дан младих .
АКТИВНОСТИ ЧЛАНА ВЕЋА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЗДРАВСТВО
Чланови Већа одговорни су за праћење стања и спровођење ставова већа у областима за
које су задужени , као и за благовремено покретање иницијатива пред већем за разматрање
питања из надлежности већа у одговарајућој области.
Веће Градске општине Севојно је на иницијативу чланице Већа одговорне за област
екологије и здравства у сарадњи са градским руководством кроз сталне контакте са
менаџментом Здравственог центра и Дома здравља изношењем чињиница и преношења
сталних апела грађана Севојна успело да обезбеди континуиран рад у Амбуланти Севојно
за дане викенда.
У договору са менаџментом Здравственог центра током 2018.године, 7 пута су обављене
акције превентивних прегледи за грађане Севојна, током којих је прегледано 567 грађана
Севојна.
-Уређен простор испред Амбуланте Севојно
Уважавајући потребе најмлађих суграђана Севојна из донације је обезбеђена
стоматолошка столица за дечију стоматологију у Основној школи Алекса Дејовић у
Севојну.
Из Области заштите животне средине-екологије:
-вршено кошење и уређење зелених површина
-уређење и озелењавање платоа код споменика
-активно учешће у раду Зеленог савета (5 седница)
-информисање грађана Севојна конкурсима за енергетску ефикасност
-активно учешће у Комисији за постављање комуналне опреме, излазак на терен по
захтевима грађана за постављање и промену места комуналне опреме, достављање
Комисији предлога локацијама за постављање боксева за контејнере...
АКТИВНОСТИ ЧЛАНА
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Члан већа, одговоран за праћење стања и спровођење ставова Већа у областима културе,
информисања и спорта спроводио је следеће активности:
КУЛТУРА

Буџетом Градске општине Севојно за 2018.годину за програмску активност јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва планирано је 500.000,00 динара.
Програмска активност реализована је кроз расписивање јавног позива удружењима за
финансирање/суфинансирање програма за области културе.
О додели средстава одлучивала је Комисије за финансирање/суфинасирање пројеката и

програма организација цивилног друштва за област културе коју је формирао предсдник
Градске општине Севојно. Комисијом је председавао већник задужен за област култура.
Комисија је сачињавала листе вредновања и рангирања пројекат, доносила закључаке и
предлоге решења, док је предедник Градске општине Севојно доносио коначно решење по
предлогу Комисије, а све у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о
начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за
финансирање/суфинансирање програма удружења .
Конкурс за финансирање/суфинасирање програма/ за област култура – износ средстава за
расподелу 400.000,00 динара

Јавни позив се односио на :
1. програме из области ликовне уметности
2. програме из области позоришне и филмске уметности
3. програме из области народне традиције и фолклора
4. музичке програме
који ће се реализовати на територији Градске општине Севојно.
Средства су додељена у следећим износима:
- Књижевно удружење „Паун Петронијевић – Рујно”,Ужице 20.000,00 динара
- „Удружење пензионера Севојно”, Севојно
50.000,00
динара
- Удружење певачка група „Славуј”,Севојно
70.000,00
динара
- Удружење особа са инвалидитетом „Минимас”,Севојно
50.000,00
динара
- Певачка група „Бећари”,Севојно
50.000,00 динара
- „Удружење визуелних уметника Ужице”,Ужице
40.000,00
динара
- Удружење „Радомир Рашо Мутавџић”,Севојно
80.000,00
динара

-

Етно удружење „Завичај” , Злакуса
динара

140.000,00

Укупнo: 500.000,00 динара
Комисија која је вршила расподелу средстава обавила је и посао контроле утрошка одобрених
средстава.
СПОРТ

Буџетом Градске општине Севојно за 2018.годину
локалним спортским организацијама, удружењима и
динара. Програмска активност реализована је кроз
програма у области спорта и посебне програме – који

за програмску активност подршка
савезима предвиђено је 1.900.000,00
поступак за одобравање годишњих
су реализовани кроз јавне позиве у два

наврата.

Кроз поступак за одобравање годишњих програма у области спорта одобрено је
- Фудбалски клуб „Севојно,Севојно
380.000,00 динара
- Гимнастички клуб „Севојно”,Севојно
170.000,00 динара
- Карате клуб „Уни-Лине”,Севојно
120.000,00 динара
Укупно :
670.000,00 динара
Посебни програми – први конкурс
Јавни позив односио се на:
1. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, недолично
понашање,намештање спортских резултата и др.)
2. обезбеђење услова и организовања спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима
3. програме за децу школског узраста који се реализују за време школске године
и летњег распуста

-

Фудбалски клуб „Севојно” , Севојно
Спортско удружење „Севојно” , Севојно
динара

370.000,00 динара
230.000,00
Укупно:

600.000,00 динара

Посебни програми – други конкурс
Јавни позив се односи на;
1. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, недолично понашање,

намештање спортских резултата и др.)
2. обезбеђење услова и организовања спортских такмичења за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима
3. програме за децу школског узраста који се реализују за време школске године
-

Спортско удружење „Севојно” , Севојно
Фудбалски клуб „Севојно” , Севојно

160.000,00 динара
280.000,00 динара

-

Гимнастички клуб „Севојно” , Севојно
Карате клуб „UNI-LINE” , Севојно
Укупно:

70.000,00 динара
50.000,00 динара
560.000,00 динара

70.000,00дин.планирано за здравствене прегледе спортиста преко 14 година старости
ИНФОРМИСАЊЕ

Јавност рада Градске општине Севојно Већа обезбеђивана је путем званичне веб
презентације Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs, саопштењима и конференција
за представнике средстава јавног информисања. На сајту Градске општине Севојно
доступне су информације које су обезбедиле потпуну транспарентност рада Градске
општине Севојно. Веб презентација се свакодневно ажурира, израђена је у складу са
Уредбом о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа ( ,, Службени
гласник“ Републике Србије број104/18).

АКТИВНОСТИ ЧЛАНА ВЕЋА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
Члан Већа задужен за инфраструктуру, одговоран је за праћење стања и спровођење
ставова Већа у области инфраструктуре. Тимски рад Већа уз посебно залагање
председника Градске општине Севојно, као изузетну сарадњу са руководаством града и
Владом Републике Србије, те јавним предузећима задуженим за извођење радова и
раелизацију пројеката допринели су да током 2018. године реализују следећи
инфраструктурни радови:

ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО
Редни
број

Опис пројекта

1.

Изградња око 130 нових паркинг места

2.

Реконструкција Улице Младово - крак Ђерићи

3.

Реконструкција Улице Миливоја Марића

4.

Реконструкција крака Улице Миливоја Марића ка Аксентијевићима

5.

Реконструкција Улице Војводе Мишића ка Спаловићима

6.

Реконструкција Соколске улице

7.

Реконструкција Улице Гаврила Принципа

8.

Реконструкција Улице Браће Николића

9.

Реконструкција три крака Улице Браће Николића

10.

Асфалтирани главни и ђачки улази у школско двориште

11.

Реконструкција пута у Гајевима

12.

Доградња вртића „Маслачак“

13.

Адаптација и реконструкција старе школе „Алекса Дејовић“ – будући Културни
центар Севојно

14.

Чишћење Цркварског потока

15.

Уређење корита реке Ђетиње (550м)

16.

Изградња паркинга код старих солитера

17.

Реконструкција железничке станице

18.

Реконструкција водовода у у Соколској улици у дужини од 1200м (замена азбестних
цеви)

19.

Изградња водовода Ршумовићи

20.

Решавање питања површинских вода у Бугариновићима на Трешњици

21.

Изградња пута према Караџићима

22.

Реконструкција кишне канализације у центру Севојна

23.

Изградња путног правца - крак према Сретеновићима

24.

Изградња путног правца - крак према Скоковићима

25.

Изградња путног правца - крак према Ршумовићима

26.

Изградња расвете у Улици Хероја Дејовића

27.

Насипање јаловине на атарским путевима (500 тона)

28.

Реконструкција пута за Карапанџиће на Гајевима

29.

Уређење парка у центру код „Самачког“

30.

Изградња потпорног зида у Рујевцу – Пучијашевићи

31.

Постављање заштитне ограде на мосту за Рујевац

32.

Изградња паркинга код вртића Маслачак

33.

Изградња паркинга код амбуланте

34.

Изградња потпорног зида у Улици Гаврила Принципа

35.

Изградња потпорног зида у краку Улице Браће Чолића

36.

Изградња путног правца према Ђерићима и Ђурићима

37.

Изградња потпорног зида у Караџићима

АКТИВНОСТИ ЧЛАНА ВЕЋА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
Члан Већа задужен за привреду и пољопривреду, одговоран је за праћење стања и
спровођење ставова Већа у областима за које је задужен.
Током 2018. године обавио је низ састанака са привредница, чија предузећа имају седиште
на територији Градске општине Севојно, као и са пољопривредницима са територији
Градске општине Севојно. Присуствовао је већем броју састанака, које је организовао град
Ужице који су имали за тему како унапредити пословно окружење и развити компаративне
конкуренске предности локалних привредних сектора.
Покренуо је иницијативу за израду Програма локалног економског развоја Градске
општине Севојно, како би се омогућила систематска подршка привреди на територији
Градске општине Севојно. Будући да је програм потребно израђивати у складу са
стратешким документима и на основу анализе привредних кретања и анкета међу

привредницима ушло се у процедуре, које ће претходити изради програма, а састанци са
привреднима су први корак за израду Програма и његову инплементацију.
У сарадњи са Одељењем за привреду, Одсеком за пољопривреду града Ужица
објављивани су јавни позиви за пољопривредне произвођаче са територије града Ужица,
укључујући и Градску општину Севојно и то :
У мају 2018. године за :

Субвенционисану набавку одређеног броја уматичених грла сименталске расе телади,
јуница, крава старости од 2 месеца до 5 година, субвенционисану поправку
пољопривредног земљишт (калцификацију) субвенционисану куповину нове механизације
за пољопривреду, субвенционисану набавку одређеног броја система за мужу ( музилица)
и лактофриза, субвенционисану набавку мрежа за засењивање и противградну заштиту,
набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада као и система за заливање засада,
субвенционисану набавку одређеног броја уматичених грла овнова, оваца, јагњади, коза,
јарчева и јаради старости 2 од месеца до 36 месеци у моменту куповине,
субвенционинабавку опреме за пластеничку производњу односно односно фолије и
конструкције, набавку садница воћа.
У јулу 2018.године:
-Фондација ,,Ана и Владе Дивац“ у сарадњи са градом Ужице, расписали су конкурс за доделу
бесповратних средстава у износу од 3.700.000,00 динара, за развој овчарства за пољопривреднике
који имају пребивалиште на територији града Ужица

У септембру 2018.године:
Град Ужице у сарадњи са РРА Златибор објавили су јавни позив за доделу подстицајних
средстава у области живинарства.
У октобру 2018. године:
Обајвљен је јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива КАN 27% N
пољопривредним произвођачима, који имају засаде малина на територије града Ужица
Сви јавни позиви објављени су на web презентацији Градске општине Севојно и огласној
табли. Управа Градске општина Севојно је грађанима давала сва потребна обавештења
везано за услове конкурса.

