
 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“: 129/2007 и 

83/2014), члана 9. Закона о планском систему („Службени гласник Републике Србије“ 30/2018) члана 42. 

Статута Градске општине Севојно (,,Службени лист града Ужица“ 29/2014) и  члана 35. Пословника Већа 

Градске општине Севојно (,,Службени лист града Ужица“ 29/2014) на седници Већа Градске општине 

Севојно, председавајући Већа Градске општине Севојно, председник Градске општине Севојно дана 

18.04.2019. године  доноси  

ОДЛУКУ 

о изради Плана развоја Градске општине Севојно 

 

1. У складу  са наведеним законским актима, Градска општина Севојно започиње израду 

Плана развоја Градске општине Севојно за временски период од 2019. до 2026. 

године. 

 

2. За руководиоца стручног тима  за израду Плана развоја Градске општине Севојно, 

именује се Иван Марић, председник Градске општине Севојно. Именовани 

руководилац стручног тима задужен је за координацију радних група које се 

формирају за потребе прикупљања релевантних података, анализу стања и дефинсање 

приоритета развоја, стратешких циљева, програма и мера.  

 

3. Стручни тим Градске општине Севојно чине координатори следећих радних група 

које покривају кључне области развоја:  

РАДНА ГРУПА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Пољопривреда и рурални 

развој 
Привреда Развој туризма 

Мијодраг Пејић 

 контакт телефон:0637160540 

е.маil:mijodragpejic64@gmail.com 

 

 

Мијодраг Пејић 

 контакт телефон:0637160540 

е.маil:mijodragpejic64@gmail.com 

 

Мијодраг Пејић 

 контакт телефон:0637160540 

е.маil:mijodragpejic64@gmail.com 

 

РАДНА ГРУПА ЗА ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

Становништво, образовање, 

млади  
Здравство, социјална заштита 

Спорт, култура, медији и 

информисање 

Борко Вујовић 

контакт телефон:0646840943 

е.маil:gosevojno @uzice.com 

 

Верица Маричић  

контакт телефон:062297850 

е.маil: maricicverica@gmail.com 

 

Милија Кулашевић 

контакт телефон:046171634 

е.маil: kmilija@mts.rs 

 
радна група за заштиту животне средине 

(клима и рељеф, земљиште, рудна богатства, воде, ваздух, флора и фауна) 

Верица Маричић  

контакт телефон:062297850 

е.маil: maricicverica@gmail.com 

 

РАДНА ГРУПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 
(путна инфраструктура и саобраћајни капацитети, телекомуникације, електрификација, комунална 

инфраструктура) 

Владимир Сокић 

контакт телефон: 0611826410 

е.маil: sokic.vladimir@gmail.com 

mailto:sokic.vladimir@gmail.com


 

  

Координатори радних група су дужни да, у складу са својим професионалним 

надлежностима, предложе релевантне представнике јавног, приватног и цивилног 

сектора Градске оптшине Севојно који ће учествовати на састанцима тематских радних 

група који ће бити  организовати за потребе анализе и дефинисања приоритета развоја.  

 

4. За експертску подршку у процесу израде документа ангажован је стручни тим 

Регионалне развојне агенције Златибор, који пружа подршку у свим фазама припреме 

документа, координира процес систематизације  и обраде прикупљених података и 

интегрише их у финалну верзију предлога текста Плана развоја Градске општине 

Севојно. 

5. Рок за формирање тематских радних група је 5 дана од дана доношења ове Одлуке.  

 

6. Динамика израде предлога Плана развоја Градске општине Севојно, биће утврђена 

након формирања тематских радних група, с тим да је крајњи рок за достављање 

предлога текста на усвајање шест месеци од дана доношења Одлуке.  

 
Градска оппштина Севојно 

Веће Градскe општинe Севојно                                    

III број 06-216/19                                                                         

18.04.2019. године 

Председавајући Већа 

 Градске општине Севојно 

Иван Марић, с.р. 

 


