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З А П И С Н И К 

СА 4. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 04.09.2018.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 присуствује седници најавиле је одборнице Данијела Плакаловић 

и Бојана Оташевић. 

 

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

заменик председника Миливоје Јеремић, чланови општинског већа, Радмила Баћковић 

Шојић, шеф одељења буџета управе за финансије Града Ужица, Ана Јовановић, 

аналитичар буџета Града Ужица и представници медија. 

 

 Председник Гогић је пожело срећан почетак школске године.  

 

Председавајући је замолио присутне одборнике да се изјасне о записнику са 

претходне седнице Скупштине, који је био део материјала достављеног одборницима за 

4. седницу. 

 

За реч се јавио одборник Аврам Илић који је изјавио да у самом записнику није 

тачно наведено оно што је он изјавио на седници и поново прецизирао своју изјаву која 

гласи: да ли постоји уговор о закупу простора у Омладинском клубу и да се исти 

уговор достави њему лично уз писани одговор на ово одборничко питање. 

 

Записник са предложеним изменама је стављен на гласање. 

 

Записник са предложеним изменама је усвојен једногласно. 

 

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

 

За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који је предложио допуну 

дневног реда и то да се као тачка број 4 на дневном реду нађе одлука за формирање 



радне групе за преузимање нових надлежности, као тачка број 5 да буде одлука за 

расписивање тендера за телевизијске преносе седница склупштине и као тачка број 6 да 

буде  покретање иницијативе о приступању за доношење детаљног урбанистичког 

плана Севојна.  

 

Дневни ред са предложеним изменама је стављен на гласање. 

 

Дневни ред са предложеним изменама није усвојен већином гласова против ( 5 – 

гласова ЗА, 8 гласова – ПРОТИВ). 

 

Прешло се на рад по дневном реду. 

 

 
 

1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ 

             

 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2018. ГОДИНУ 

      
 

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

              

 

 

1. тачка дневног реда 

 

 
 

           Реч је добила Радмила Баћковић Шојић, аналитичар буџета Града Ужица, која је као  

известилац,   подносећи извештај о извршењу буџета Градске општине Севојно за период  

јануар - јун 2018. године, рекла да је законска обавеза да се скупштина општине о извршењу 

буџета за текућу годину обавештава два пута годишње. Она је подсетила да извештај садржи 

три дела, у уводном делу су  наведени сви прописи који се користе у изради извештаја: Закон о 

буџету Републике Србије за 2017. годину, Закон о буџетском систему, Закон о локалној 

самоуправи, Закон о финанасирању локлане самоуправе, Фискална стратегија и Одлука о 

утврђивању прихода који припадају Граду Ужицу односно Градској општини Севојно и 

траснсферу средстава Града Ужица Градској општини Севојно коју је усвојила Скупштина 

града Ужица. Она је  додала да је Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2018. годину 

усвојена на седници Скупштине Градске општине Севојно 20.12.2017. године и да су директни 

корисници буџета: председник, скупштине, веће и управа, а да индиректних корисника нема. 

   

        Радмила Баћковић Шојић  је рекла да план за 2018. годину укупних текућих прихода и 

примања износи 6.843.000 динара, а да је остварење буџета за првих шест месеци 5.383.000 

динара и да нема прокарачења у реализацији буџета за овај период и да Градска општина 

Севојно није задужена односно да нема кредита и донација. 

 

            Известилац је потом изјавила да је у периоду јануар – јун 2018. године нису трошена 

средства са позиције текуће буџетске резерве. 

 



            Баћковић Шојић је ја даље истакла да је буџет Градске општиине Севојно стабилан са 

довољно расположивим средствима, у складу са планираним и са свим испоштованим 

роковима плаћања. 

 

            На крају излагања она је рекла да је за период јануар – јун 2018. године потрошено 

50.44% од укупно планираних прихода буџета Градске оптшине Севојно. 

 

 Отворена је расправа. 

 

 За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић кога су занимала стопостотна 

извршења на позицијама 36 и 37 и да му се по могућству детаљно достави писани 

извештај од стране надлежне службе. 

 

 Потом се за реч јавио одборник Александар Ћалдовић који је као председник 

Комисије за буџет и финансије изјавио да се комисија састала 31.08.2018. године и да је 

предметни извештај једногласно предложен на даље усвајање скупштини као и да 

неких законских одступања у њему није било. 

 

 Радмила Баћковић Шојић је затим објаснила да се на позицији 36 налазе 

средства у износу од  1.600.000 динара која су потрошена кроз јавне реадове и то у 

сарадњи са Националном службом за запошљавање, на којима је анагажовано седам 

лица, а што се тиче позиције 37, Баћковић Шојић је рекла да су та средства у износу од 

500.000 динара намењена за област културе и утрошена кроз јавне конкурсе. На крају 

свог излагања она је додала да све детаљне информације Михаиловић може накнадно и 

писмено добити. 

 

 Расправа је закључена. 
  

Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 8 гласова – ЗА, 5 

гласова – ПРОТИВ, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председавајући је констатовао да је већином гласова усвојен ИЗВЕШТАЈ О 

ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ. 

 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

 

 

Опет је добила реч известилац Радмила Баћковић Шојић која је изјавила да је 

Одлука о озменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2018. 

годину донета у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града 

Ужица, донетом у октобру, Одлуком о утврђивању прихода које припадају ГО Севојно, 

Одлуком о завршном рачуну Градске општине Севојно и Законом о финансирању 

локалне самоуправе. Она је затим додала да су приходи и примања буџета ГО Севојно 

за 2018. годину утврђени у износу од 14.734.641 динара, а издаци и расходи у износу од 

20.649.081 динара. Известилац потом наглашава да је првом одлуко о буџету  

распоређен део средстава, да са овом одлуком респоређују целокупна средства, с тим 



што се на расходној страни додају средства која су недостајала, а истовремено се не 

ради преношење вишка прихода из претходне године у наредну годину. 

 

Радмила Баћковић Шојић је у даљем свом излагању рекла дa je порез на доходак, 

добит и капитални добитак износи 10.939.641 динара, порез на имовину износи 

3.795.500 динара, а нераспоређени вишак прихода износи 5.914.440 динара. Она је 

потом детаљно образложила потребу за увећањем одређених позиција с тим што је 

додата и нова позиција 34-1 – за пренос средстава од уплате грађана. Баћковић Шојић је 

на крају додала је на страници број 12 израђена табела упоредних планова. 

 

          Отворена је расправа. 

 

          За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић који је као и у првобитном 

излагању потврдио позитиван став Комисије за буџет и финансије у погледу поднетог  

предлога. 

 

         Одборник Аврам Илић је поставио питање на који начин се располаже са 

средствима са позиција 21 и 29. 

 

          Одборник Жељко Шуљагић је поставио питање на који начин се располаже са 

средствима са позиција 422 и 472. 

 

           Одборник Богосав Михаиловић је у свом говору цитирао заменика председника 

Миливоја Јеремића који је на претходној седници изјавио да Градска општина Севојно 

није потрошила ни суфицит из претходне године и поставио питање како планира да то 

уради у овој години, а да притом није преузела нове надлежности. Он је истакао да је 

буџет општине миноран и није у интересу већине грађана, већ у интересу малог броја 

њих који примају плату, и да би са новим надлежностима требао да буде барем 

300.000.000 динара. Михаиловић је на крају свог излагања тражио детаљно 

образложење утрошка средстава са позиција спорта и омладине. 

 

           Реч је добила Радмила Баћковић Шојић која је дала одговоре на постављена 

питања, где је рекла да су средтсва са позиције 21 утрошена на рад Изборне комисије за 

изборе одржане у марту ове године, позиција 29 као и још три такве позиције морају да 

постоје на буџету у складу са Законом о буџетском систему са минималним износом од 

1 или 1.000 динара, јер се раније та позиција користила за потребе текуће буџетске 

резерве преко које су ишла социјална давања угроженим грађанима, али за то више не 

постоји правни основ тако да сва социјална давања иду преко Центра за социјални рад. 

На крају свог излагања она је рекла да позиција 422 која се тиче трошкова путовања 

постоји на сваком разделу и то у износу од 50.000 динара. 

 

           Председник Иван Марић се јавио за реч, поздравио све присутне и рекао да ће 

све детаљне информације које се тичу утрошка средстава из надлежноси општине бити 

достављени након што обраду изврши стручна служба. 

 

          Одборници Богосав Михаиловић и Марија Косић су изнели скоро идентичне 

ставове којим су изразили залагње да  Градска општина Севојна буде озбиљна 

општина, са озбиљним буџетом и већим надлежностима, како заслужују грађани 

Севојна. 

 



          Расправа је закључена. 

 

            

 

          Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 8 гласова – ЗА, 

ПРОТИВ – 5 гласова, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

            
Председавајући је констатовао да је већином гласова усвојена ОДЛУКА О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 

2018. ГОДИНУ. 

 

 

 

 

3. тачка дневног реда 

 

 

            Председник скупштине је да уводну реч и образложио предлог по овој тачки 

дневног реда, који је усклађен са Законом о локалним изборима. 

 

             Како расправе није било по овој тачки дневног реда, предлог је стављен на 

гласање. 

 

Предлог је стављен на гласање и увојен једногласно: 13 гласова – ЗА, нико 

ПРОТИВ, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председавајући је констатовао да је именована Изборна комисија Градске 

општине Севојно. 

 

Овим је завршен рад по дневном реду. 

 

 Прешло се на одборничка питања. 

 

            За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић и поставио неколико питања: 

колико су грађани Севојна , а колико привредни субјекти платили по обавези еколошке 

таксе у првих шест месеци ове године и колики део је пренет Градској општини 

Севојно, како ће се помагати развоју различитих облика самопомоћи и солидарности са 

лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком 

положају са осталим грађанима и да ли постоје планови развоја занатства, 

предузетништва, угоститељства, трговине. Михаиловић је захтевао одговоре у писаној 

форми. 

 

 Одборник Владимир Благијевић је поставио питање везано за пројекат расвете у 

Бојовића насељу, да ли ће уопште доћи до његове реализације и докле се стигло са тим. 

 

За реч се јавила одборница Марија Косић са предлогом да се Улици поред 

„Лидл-а“ да назив по митрополиту Јосифу Цвијовићу, потом је питала која је Улица 

Севојно бб са предлогом  комисији да се промени назив и да ли ради топионица у  



Фирми Јединство коју су купили Италијани и како је решена ситуација загађености 

(питање за екологе) пошто се становништво жали.  

Одборник Аврам Илић је такође поставио неколико питања и одговоре тражио у 

писаној форми, и то: да ли је асфалтирањем завршено реновирање пијаце или је у плану 

стварање бољих услова, изградњом мокрог чвора и бољих услова за произвођаче 

млечних производа, затим зашто је поново укинута 2. смена дечијег педијатра у 

амбуланти и да ли неко из општине може да се бави тим питањем или опет он лично да 

иде и да ли може шта да се уради по питању безбедности деце у Бојовића насељу према 

вулканизерској радњи „Рајо“, да се омогући безбеднији пролаз поред магистралног 

пута. 

За реч се јавио одборник Жељко Шуљагић који је такође посатвио питања: по 

којим критеријумима и приоритетима се дефинишу услови за асфалтирање и насипање 

улица, потпорних зидова и других објеката до приватних кућа, затим ко је извођач 

радова на магистралном путу Ужице-Пожега, која је вредност пројекта и када је 

планиран завршетак радова и зашто је урађена расвета од „Борића“ према Ужицу, 

уствари раскрсници према „Рају“ кад је расвета већ постојала, лампиони стоје, зар није 

могао да се постигне договор око власника те расвете која стоји јер се праве дупли 

трошкови општини Севојно и рекао да му се писаним путем доставе одговори. 

Одборник Жико Стикић је поставио питања: какав је план и програм прања 

улица у Севојну и због чега се не пере никад Улица Војводе Мишића и део око 

амбуланте, ко је задужен за одржавање комуналног реда у ГО Севојно и када ће бити 

приведено намени аутобуско стајалиште у Улици Хероја Дејовића јер је постојеће 

небезбедно из разлога што је преко пута продавница где често стоје доставна возила, а 

постоји изграђено стајалиште преко пута Ћумурове кафане које много безбедније и не 

омета саобраћај и изјавио да му се писаним путем доставе одговори. 

Председавајући Никола Гогић је ставио на гласање предлог Марије Косић да се 

улици поред „Лидл-а“ или улици која води ка Храму који се гради у Крчагову да назив 

по митрополиту Јосифу Цвијовићу. Предлог је једносгалсно усвојен са обавезом 

стручне скупштинске службе да исти предлог достави надлежним институцијама. 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

Седница је завршена у 11 часова. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                   Никола Гогић                                                                                                                                         

 

 

 



 

 

 

 


