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З А П И С Н И К 

СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 18.12.2019.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 14 одборника и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 Седници су присуствовали: председник Градске општине Севојно, Иван Марић, 

заменик председника Градске општине Севојно, Миливоје Јеремић, 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 

11. седницу. 

 

Записник је усвојен једногласно. 

 

Председавајући је потом предложио дневни ред као у позиву за седницу. 
 

 

1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

2. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 

2019. ГОДИНЕ 

 

3. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 

2020. ГОДИНУ 

 



4. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ  О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО И 

ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

5. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

 

 

Прешло се на рад по дневном реду. 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

Изборна комисијаГрадске општине Севојно на седници одржаној 08.10.2019. 

године, издала је уверење о избору за одборника Скупштине Градске општине Севојно 

– Јелене Божовић, као следеће са изборне листе „Уједињени побеђујемо за Севојно. За 

Србију“, која је прихватила сагласност о прихватању мандата. 

 

Како су испуњени сви законом прписани услови, а на основу извештаја 

Административно мандатне комисије ( у саставу Данило Луковић, Данијела 

Плакаловић и Жико Стикић), а на седници одржаној 25.11.2019. године, а који је 

достављен председнику скупштине, предложили су скупштини да поврди мандат 

Јелене Божовић. 

 

 Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 14 гласова – ЗА, нико 

ПРОТИВ, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Затим је одборница Ранко Јелена Божовић положила заклетву. 

 

Овим је завршена прва тачка дневног реда. 

 

Седници је приступила одборница Јелена Божовић. 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

 

Председавајући је констатовао да је предметни извештај достављен 

одборницима уз позив на седницу као део материјала, након чега је отворио расправу. 

 

За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић који је као председник Комисије 

за буџет и финансије изјавио да се комисија састала 10.12.2019. године, уз одсуство 

једног чална комисије и да је предметни извештај једногласно предложен на даље 

усвајање скупштини као и да неких законских одступања у њему није било. 

 

Расправа је закључена.  

 



Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 10 гласова – ЗА,  нико – 

ПРОТИВ, УЗДРЖАНИХ – 5 гласова. 

 

Председавајући је констатовао да је већином гласова усвојен ИЗВЕШТАЈ О 

ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР- СПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ. 

 

 

3. тачка дневног реда 

 

Председавајући је изјавио да је поводом усвјања буџета за наредну годину 

одржана и јавна расправа у Градској оптини Севојно 9.12.2019. године, на којој није 

било конкретних предлога. 

 

 Као известилац по овој тачки дневног реда реч је добила начелница управе 

Данка Антонијевић, која је предочила предлог одлуке о буџету Градске општине 

Севојно за 2020. годину и рекла да ће буџет за наредну годину износити 19.875.600 

динара, који је усклађен са Законом о буџетском систему као и Одлуком Града Ужица о 

утврђивању прихода који припадају Граду, односно Градској општини Севојно у 2019. 

години. Антонијевић  је затим истакла да су проценти остали исти, за порез на зараде – 

1,08%, порез на имовину – 1,62 %, а проценат за порез на приходе је 0,60%, потом је 

прешла на посебни део одлуке  где је рекла да је раздео скупштине увећан јер 

планирају да се повећају нканаде за рад одборицима и да су стални трошкови такође 

увећани. На крају свог излагања је прешла на позиције културе, спорта и омладине  и 

рекла да је за културу предвиђено 600.000 динара, за  омладину - 600.000 динара, а за 

спорт – 2.500.000 динара и да је 10.000.000 динара предвиђено из буџета Града за 

капиталне инвстиције у Севојну. 

 

Отворена је расправа. 

 

За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић који је као председник Комисије 

за буџет и финансије изјавио да се комисија састала 10.12.2019. године, уз одсуство 

једног чална комисије и да је предметна одлука једногласно предложена на даље 

усвајање скупштини као и да неких законских одступања у њој није било и укратко је 

изложио шта се све од капиталних иневстиција реализовало у 2019. години у Севојну.  

 

За реч се јавио одборник Аврам Илић који је и даље става да је буџет миноран и 

да треба радити на преузимању нових надлежности и инсистирао на томе да се у 

оквиру надлежности информисања повећа позиција са које би се омогућило снимање 

скупштинских седница, да ли директно или преко одређеног канала. 

 

За реч се јавио одброник Богосав Михаиловић који је изјавио да се и даље пита 

као и пре годину дана шта је са Планом развоја Градске општине Севојно, зашто се не 

доноси и где су те капиталне инвестиције од 10.000.000 динара, зашто нису приказане 

на одлуци о буџету Градске општине Севојно.  

 

За реч се јавио већник Милија Кулашевић који је изјавио да Град издваја 

4.000.000 динара годишње за пренос седница, а да се на општинском буџету на тој 

позицији налази 600.000 динара које није довољно да покрије трошкове културе и 

информисања. 

 



За реч се јавио одборник Аврам Илић да се нађе начин да се емитују седнице 

макар и у одложеним преносима, јер добар део грађана није уопште информисан о раду 

скупштине. 

 

За реч се јавио већник Милија Кулашевић који је рекао да је сев јавно, да се све 

информације о целокупном раду скупштине могу видети и прочитати на званичном 

сајту општине. 

 

Затим се за реч јавила начелниц ауправе Данка Антонијевић која је изјавила да је 

још прошле године потписан уговор са Регионалном развојном агенцијом Златибор која 

је приступила изради овог стратешког документа, а у међувремену су се десиле 

промене које се тичу броја већника, а агенција је имала доста обавеза, тако да се из тих 

разлога касни са планом. 

 

За реч се јавио одборник Жељко Шуљагић који је изјавио да су потребни тв 

преноси седица јер добар део становништва не користи интернет. 

 

За реч се затим јавио председник општине Иван Марић који је изјавио да је 

буицет Градске општине Севојно сасвим коректан у односу на надлежности које су 

додељене, све материјалне трошкове и примања запослених. Марић се затим осврнуо 

на цифру од 10.000.000 динара која је планирана у буџету Града за Севојно и 

прецизирао износе и њихову намену: 3.000.000 динара је намењено за чишћење дела 

Цркварског потока, 1.500.000 динара за расвету према Алуминијуму и према Млекари, 

500.000 динара за Стару школу, 5.000.000 динара за путну инфраструктуру и 4.000.000 

динара за удруживање са грађанима. 

 

За реч се поново јавља одборник Аврам Илић који се надовезује на причу о 

добијању нових надлежности и даје предлог да се формира одређена радна група која 

ће радити на томе, али не и пошто-пото. 

 

Расправа је закључена. 

 

 

Предлог је стављен на гласање. 

 

Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 10 гласова – ЗА, 

ПРОТИВ – 5 гласова, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

 Скупштине је донела Одлуку којом се усваја буџет за 2020. годину. 

 

 

4. тачка дневног реда 

 

 

 

 

Као известилац по овој тачки дневног реда била је Бранка Церовић, секретар 

Скупштине, која је образложила предметну одлуку и објаснила да су се у самом 

предлогу Одлуке о буџету за 2020. годину створили финансијски услови да се доносе 

оваква одлука у којој ће се повећати накнада за рад одборницима Скупштина Градске 



општине Севојно која би у фиксном износу износила 2.500 динара по присуству на 

седницама о чему се води службена евиденција, а да проценти за наканаде рад  

председника, заменика председника скупштине као и чанове Већа остаје непромењен. 

 

Отворена је расправа. 

 

Одборник Аврам Илић напушта седницу. 

 

За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који је изјавио да је против 

увећања накнада, јер сматра да је то доста с обзиром на трајање седница, а потом се 

обратио присутнима да се у будућности више обрати пажања на загађење и унапређење 

животне средине, као и да чланови већа треба да пораде на плану развоја у области 

угоститељства, трговине, занатства и туризма. 

  

 Расправа је закључена. 

  

Предлог је стављен на гласање. 

 

Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 10 гласова – ЗА, 

ПРОТИВ – 4 гласова, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председавајући је констатовао да је већином гласова усвојена ОДЛУКА  О 

НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СЕВОЈНО. 

 

 

5. тачка дневног реда 

 

Начелница управе Данка Антонијевић је образложила Кадровски план за 2020. 

годину, у коме су предвиђена радна места за једно лице са високом стручном спремом 

на место – службеник на положају у првој групи и за друго лице са средњом стручном 

спремом на место – млађи референт, као и могућност пријема два лица са високом и 

средњом стручном спремом у својству приправника, ако се за то створе финансијски 

услови у 2020. години. 

 

За реч се само јавио одборник Жељко Шуљагић кога је занимало за кога ће бити 

намењена нова радна места. 

 

Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 10 гласова – ЗА, 

ПРОТИВ – нико, УЗДРЖАНИХ - 4 гласа. 

 

Председавајући је констатовао да је већином гласова усвојен КАДРОВСКИ 

ПЛАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2020. ГОДИНУ. 

 

Овим је завршен рад по дневном реду. 

 

Предеседавајући је обавестио све присутне да ће се 27.12.2019. године са 

почетком у 19 часова одржати свечана седница и котел поводом завршетка године и 

предстојећих празника. 



 

 
Седница је завршена у 10 часова. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                   Никола Гогић,с.р.                                                                                                                                        
 

 

 


