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З А П И С Н И К 

СА 14. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 14.02.2020.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. 

 

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

заменик председника Градске општине Севојно, Миливоје Јеремић, начелница управе 

Данка Антонијевић, чланови општинског већа, Радољуб Шуњеварић, из Националне 

службе за запошљавање – филијала Ужице 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 

14. седницу. 

             

 За реч се јавио одборник Жељко Шуљагић који је изјавио да у записник није 

унето његово питање за нова радна места и ко ће бити примљен на та радна места. 

Затим се за реч јавио председник Иван Марић који је дао примедбу да се унесе у 

записник цифра од 5.000.000 динара која је предвиђена за путну инфраструктуру и 

4.000.000 динара предвиђена за одржавање, у оквиру градске инвестиције од 10.000.000 

динара. 

 

Записник је усвојен једногласно, са предложеним изменама. 

 

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

 

За реч се јавио одборника Аврам Илић који предложио да се као тачка дневног 

реда стави одлука о снимању седница скупштине у директном или одложеном преносу.  

 

Предлог дневног реда са предложеном изменом је стављен на гласање и није 

усвојен, 5 гласова – ЗА, 8 гласова – ПРОТИВ. 



Потом је стављен на гласање дневни ред у целини. 

 
 

 

1. ИЗБОР ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

2. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ ИМЕНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СЕВОЈНО 

 

3. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО И 

СКУПШТИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 
4. УСВАЈАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ   

                  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

Усвојен је већином гласова, 8 гласова – ЗА, 5 гласова – ПРОТИВ. 

 

 

Прешло се на рад по дневном реду. 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

 

Председавајући је образложио поднети предлог позивајући се на одређене 

законске норме. Како је предлог послат у материјалу за седницу и како расправе није 

било, председник Никола Гогић је исти ставио на гласање.  

 

Предлог је усвојен једногласно, чиме је за члана Комисија за буџет и финансије 

Градске општине Севојно изабрана Јелена Божовић. 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

 

     Као известилац је добио реч већник задужена спорт и културу Милија 

Кулашевић који је изјавио да је чланом 10. став 25. Статута Градске општине Севојно  

предвиђено да Градска општина Севојно у оквиру својих надлежности уређује и 

обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Градске општине. Карате клуб „Uni 

Line Севојно“ из Севојна је поднео молбу којом тражи употребу имена „Севојно“ у 

новом називу клуба који ће гласити Карате клуб „Севојно“. Он је истакао да клуб 

постоји од 2003. године, да се такмичи у високом рангу и да има сјајне појединачне 

резултате. 

 

 Како расправе није било, предлог је стављен на гласање и донета је једногласна 

одлука којом се Карате клубу „Uni Line Севојно“ из Севојна дозвољава употреба имена 

„Севојно“ у називу клуба. 



 

   

3. тачка дневног реда 

 

 

По овој тачки дневног реда као известилац реч је добила секретар Скупштине 

Бранка Церовић која је рекла да се предметна одлука доноси јер су се за почетак стекли 

финансијски услови који су омогућили куповину таблет рачунара како члановима Већа 

тако и одборницима Скупштине. Она је затим детаљно образложила одлуку кроз све 

чланове нагласивши да ће одлука ступити на снагу објавом у „Службеном листу Града 

Ужица“ а да ће се са њеном применом кренути када се стекну финансијски и 

организациони услови. 

 

  Како расправе није било, предлог је стављен на гласање и усвојен једногласно. 

 

 Председавајући је контатовао да је донета Одлука о поступку израде и доставе 

материјала за Веће Градске општине Севојно и Скупштину Градске општине Севојно. 

 

 

 

4.  тачка дневног реда 

 

 

 

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

Антонијевић која је рекла да се састанак Локалног савета за запошљавање Градске 

општине Севојно одржао 30.01.2020. године који је разматрао нацрт ЛАП-а за 2020. 

годину додајући да је Град усвојио свој план на седници Скупштине 4.02.2020. године. 

Она је затим прешла на детаљну анализу плана, почев од демографије, повећања 

незапослености (3,7%) као и на категорије лица које се сматрају тешко запошљивим 

(жене од 55-59 године, особе од 30-34 година). Антонијевић је потом рекла да ће се у 

Градској општини Севојно кроз предметни план примењивати одређене мере активне 

политике запошљавања и то субвенције за запошљавање и јавни рад као техничка 

подршка где је укупно предвиђено 2.1000.000 динарао од чега општина одваја 1.650.000 

динара, а република 450.000 динара. Она је затим рекла да лица анагажована на јавном 

раду могу имати износ накнаде за рад од 29.000 динара, што је Веће потврдило, од 

којих ће једно лице бити ангажовано као техничка подршка.  

   

Отворена је расправа. 

 

За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који је рекао да су циљеви и задаци 

политике запошљавања на територији Градске општине Севојно у ЛАП-у изузетно 

добри и амбицциозни, али он сматра да се они никако не могу остварити без 

конкретене стратегије развоја градске општине. 

 

Предлог је стављен на гласање и увојен је једногласно. 

 

Председник је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о усвајању Локалног 

акционог плана за запошљавање Градске општине Севојно за 2020. годину. 

 



 Овим је завршен рад по дневном реду. 

 

 Одборничких питања није било. 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 
 Седница је завршена у 11 часова. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                   Никола Гогић, с.р.                                                                                                                                         

 

 


