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З А П И С Н И К 

СА 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 03.12.2018.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 Марија Косић. 

 

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

заменик председника Миливоје Јеремић, начелница управе Данка Антонијевић, 

чланови општинског већа, Миодраг Петковић, градски већника за област финансија, 

Петар Вујадиновић, секретар скупштине Града Ужица 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 

5. седницу. 

 

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

сасвим коректан, осим што у самом записнику није тачно наведено оно што је он 

изјавио на седници и поново прецизирао своју изјаву која се односи на цитирање изјаве 

самог заменика председника општине Миливоја Јеремића а тиче се суфицита на буџету 

изе претходне године као и изјава Михаиловића која се односила на минимални буџет 

који постоји у интересу само малог броја оних који примају плате. 

 

Записник са предложеним изменама је усвојен једногласно. 

 

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

 

Дневни ред је усвојен једногласно. 
 

 
 



1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

             

 

2. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА НАЦРТ СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА 

 

 

 

1 . тачка дневног реда 
 

 

Као известилац по овој тачки дневног реда реч је добио градски већник за област 

финансија Миодраг Петковић који је изјавио да се извештај о буџету скупштини 

подноси два пута годишње, да је то форма која се усваја а затим детаљно објаснио који 

су законски извори и форму самог извештаја. Она је нагласила да је извршење буџета за 

период јануар – септембар 2018. године износило 62,34%, да прекорачења није било и 

да текућа и стална буџетска резерва нису трошене, а да донација није било. Петковић је 

на крају свог излагања прецизно објаснио посебне делове извештаја тј. по посебним 

разделима, а све по по позицијима односно економским класификацијама и потом је 

рекао  да је извршење буџета ишло планираном динамиком, да нема прекорачења и да 

је ликвидност општине обезбеђена. 

 

Отворена је расправа. 

 

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

буџет и финансије изјавио да се комисија састала 26.11.2018. године и да је предметни 

извештај једногласно предложен на даље усвајање скупштини као и да неких законских 

одступања у њему није било, али је Ћалдовић испред комисије предложио да се 

позиције које нису могле бити утрошене, тј, које су представљале суфицит на буџету из 

претходне године буду по могућству умањене, пошто не могу бити укинуте. 

 

За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који је поставио питање да ли 

дефицит у износу од 2.395.559 динара који је приказан у шестомесечном извештају и 

дефицит који је приказан у деветомесечном извештају у износу од 2.428.027. динара  

имају везе са износом од 5.914.414 динара који је требао да буде пренет из 2017. у 2018. 

годину. 

 

Већник Миодраг Петковић је одговорио на постављено питање и изјавио да је 

дефицит обрачунска категорија која предстваља разлику шта је приходовано а шта 

расходовано за одређени период, тако да се дефицити не додају један на други већ се 

прави пресек за оба обрачунска  периода и за шест и за девет месеци. 

 

Одборник Богосав Михаиловић је поново тражио реч и изјавио да пошто у 

извештајима стално пише да општина нијие имала донација, замолио је општинско веће 

да се мало више позабави израдом одређених пројеката како би се дошло до 

донаторских средстава, а да опозција никад неће гласати за овакав буџет са овако 

малим надлежностима и да он апелује да се у следећој години формира један стручан 

тим који би озбиљно порадио на томе да се повећају надлежности градске општине. 

 

 



За реч се јавила начелница Данка Антонијевић која је изјавила да је већ почело да 

се ради на изради Стратегије развоја Градске општине Севојно, да је то један кровни 

документ  који је нужно да се уради, како би могло да се приступи свим фондовима за 

развој и да се дође до оређених донаторских средстава, а све у складу са Законом о 

планском систему. Она је нагласила да је израда ове стратегије поверена Регионалној 

развојној агенцији Златибор из Ужица. Антонијевић је затим додала да су одређене 

приоритетне области а то су: пољопривредни и руралниразвој, пољопривредни и рурални 

развој, локални економски развој – развој предузетништва  и МСПП, заштита животне 

средине, култура и информисање и спорт и омладина, као и да ће бити  формиране 

радне групе кроз које би људи и из општине и из Севојна укључили у саму израду 

стратегије. 

 

Расправа је закључена. 

 

Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 9 гласова – ЗА, 4 

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-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ. 

 

 

2 . тачка дневног реда 

 

 

По овој тачки дневног реда реч је добио известилац секретар скупштине Града 

Ужица Петар Вујадиновић кој је изјавио да је Комисија за израду нацрта статута 

формирана још у јуну ове године и да се због обавеза није могла састати пре 16.11.2018. 

године када је утврђен нацрт статута, који је и достављен Градској општини Севојно 

како би до 3.12.2018. године доставила мишљење скупштине. Он је рекао да након 

коначног утврђивања статута града, Граска општина је у обавези да свој статут и све 

ниже акте усагласи са истим. Потом је известилац прешао на образложење предметног 

статута и рекао да је он усглашен са моделом СКГО-а и одлукама Министарства управе 

и локалне самоуправе. Вујадиновић је затим прешао на одређене области, и у разделу 

око финансирања је нагласио да се одговорност за извршење буџета пребацује са 

градоначелника на веће. Он је рекао да се додаје још један орган Града а то је Градско 

правобранилаштво, да су код скупштине новине увођење јкавног слушања и хитно 

сазивање седнице у року од 24 часа, затим новине око услова за постављење секретара 

као и да одборници имају право на накнаду за свој рад. Што се тиче председника и 

заменика скупштине, известилац је рекао да ако кандидат за председника не добије 

потребну већину, не понавља се гласање већ се бира нови кандидат, док је за заменика 

рекао да може бити и у радном односу. Вујадиновић се онда базирао на Градску 

општину Севојно где је рекао да нема пуно измена и да се оне тичу повећања већника 

са 5 на 7, измене које се тичу распуштања скупштине и услова за постављење 

секретара. На крају свог излагања он је изнео новине које се тичу месних заједница и да 

се уместо заштитиника грађана фунцкија сада зове локални омбдусман, а да је 

градоначелник овим изменама добио три помоћника. 

 

 

 



Отворена је расправа. 

 

За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који је цитирао чланове 113. став 

1 и 194. став 1 Статута Града Ужица у коме се тачно наводи ко подноси иницијативу за 

измену статута и предлог за измену броја већника у градској општини, па је сходно 

томе поставио питање ко је из Градске општине Севојно поднео иницијативу, ако јесте, 

шта је тачно написао, како је образложио и ко је потписао. Он је потом изјавио да се и 

сами грађани чуде као и опозиција зашто се повећава број већника на 7, а у граду 

смањују број већника на 9, да ли то уопште има смисла када се не зна шта уопште ради 

и тренутних пет већника. 

  

Председавајући Гогић је потом прочитао мишљење већа на нацрт статута, 

донето на седници 21.11.2018. године. 

 

Председавајући Гогић је затим изнео предлог коалиције да се остане прис истом 

мишљењу које је изнело веће градске општине, с тим што се уноси новина да се у оном 

делу нацрта статута који се тиче броја већника, уместо „7 већника“ дода реч „ до 7 

већника“, а да се остаје при томе да буде „19 одборника“, с тим што ће се статутом 

градске општине тачно прецизирати број већника. 

 

Гогић је затим присутнима рекао да ће се одржати јавна расправа истог дана у 18 

часова у свечаној сали градске куће, а поводом нацрта статута Града Ужица,  

 

Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 9 гласова – ЗА, 4 

гласова – ПРОТИВ, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председавајући је констатовао да је већином гласова усвојено МИШЉЕЊЕ НА 

НАЦРТ СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА. 

 

 

Овим је завршен рад по дневном реду. 

 

Прешло се на одборничка питања. 

 

Одборник Аврам Илић је поставио питања: да ли постоји уговор о закупу простора 

у Улици Александра Вучковића 5 који је користила странка СНС-а за време избора и да 

ли су измирене све обавезе, затим да ли ће се заиста решити питање педијатра у 

амбуланти у Севојну, јер одговор које је добијен на ту тему од Здравственог центра 

није потпун јер Севојничани не могу ићи у болницу без претходног упута педијатра, 

као и да здравствени картони севојничке деце не постоје у граду, тако да су стално на 

чекању на преглед, а на крају свог излагања је тражио образложење трошења средстава 

са позиције 21 и тражио да одговоре добије писмено. 

 

За реч се јавила већница Верица Маричић која је дала одговор на питање које се 

тиче проблема педијатра и рекла да се улажу сви напори и да су обављени сви могући 

разговори са челницима Здравственог центра, али да се за сада ипак поштују нормативи 

Министарства здравља који предвиђају на колики број здравствених картона се може 

омогућити педијатар у другој смениа, али да свакако родитељи из Севојна не воду своју 

децу у болницу на преглед већ у Центар за мајку и дете. 

 



За реч се јавила начелница Данка Антонијевић која је изјавила да уговор закупу 

постоји и да су све уговорне обавезе испуњене. Што се тиче позиције 21 на буџету за 

коју је питао одборника Аврам Илић, Антонијевић је рекла да су са те позиције 

средтсва утрошена за рад Изборне комсије и бирачких одбора на изборниа спроведеним 

2018. године , а све на основу Правилника о раду и одлуком о накнадама за рад, и да 

увид у ову документацију одборник може добити код стручне службе. 

 

 

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

добијеним одговорима за одборничка питања са претходне седнице, осим оног који се 

тиче еколошке таксе, јер му није јасно како ЈП „Стан“ нема тачну базу података о томе, 

већ тражи од града да му достави називе улица у Севојну, а има адресе и улице грађана 

који код истог предузећа плаћају услуге СОН-а. 

 

 

Одборник Жељко Шуљагић је поставио питање какав је план и програм зимског 

одржавања улица у Севојну и шта је са захтевима грађана који нису још одобрени, да 

ли ће бити одобрени и да ли их је веће разматрало. 

 

 

Заменик председника Миливоје Јеремић је одоговори на питање око зимског 

одржавања улица у Севојну и рекао да поред свих проблема које оптштина има током 

зиме за ову годину је добила 1700 литара нафте и то за 100 км пута, од чега је 300 

литара одвојено за извожење ризле, 1400 лиатара за чишћење снега, а 250 литара за 

Гајаве, а извршилац послова ће као и до сада бити Радован Бугариновић. 

 

 

За реч се јавио одборник Жико Стикић који је незадовољан одоговором око прања 

Улице Војводе Мишића и дела око амбуланте и тражио је да му се поново појасни 

одговор на постављено питање. 

 

Миливоје Јеремић се јавио да да одговор и изјавио да постоји утврђени план улица 

од стране ЈП „Биоктош“ и да ако грађани желе да се пере нека друга улица мимо плана, 

онда се неће прати улица која је била у плану и да се притом сам тај план реализује у 

оквиру планираног буџета за текућу годину. 

 

 

Одговор је допунила и секретар скупштине Бранка Церовић која је рекла да се 

новац који се издаваја за прање улица планира са буџета града и да би се на ову тему 

нешто променило тј. ако би хтели да увећамо тај износ средстава морамо о томе да 

мислимо пре самог усвајања одлуке о буџет за наредну годину. 

 

 

 У скупштинску салу је ушао грађанин Милан Ерић који је упутио молбу 

председнику скупштине да ли може да присусутвује наредној сеници скупштине на 

којој би изложио свој проблем. Предедник му је то одобрио. Ерић је потом напустио 

салу. 

 

 Ра реч се још једном јавио одборник Аврам Илић који је рекао да Улица Браће 

Чолић има проблема са снадбевањем воде услед малог притиска, тако да некад 



практично грађани и немају воде, па је овом приликом замолио општину да и поред 

тога што су се грађани већ надлежнима обратили поводом овог проблема и она на 

оређени начин помогне у његовом решавању. 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

Седница је завршена у 11 часова. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                   Никола Гогић                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


