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З А П И С Н И К 

СА 3. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 05.06.2018.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 најавио је одборник Жико Стикић, а 

закашњење су најавили одборница Марија Косић и већник Владимир Сокић. 

 

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

заменик председника Миливоје Јеремић, начелница управе Градске општине Севојно 

Данка Антонијевић, чланови општинског већа: Верица Маричић, Борко Вујовић, 

Мијодраг Пејић и Милија Кулашевић, начелница управе за финансије Града Ужица 

Мирјана Дрндарвеић, грађанин Севојна Бранислав Палуровић  и представници медија. 

 

Председавајући је констатовао да је на основу члана 39. Пословника о раду 

Скупштине Градске општине Севојно формирана одборничка група „Позитивно 

Ужице“, чији је председник одборник Александар Ћалдовић и одборничка група „Зато 

што волимо Севојно“, чија је председница одборница Бојана Оташевић. 

 

Председавајући је замолио присутне одборнике да се изјасне о записнику са 

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

3. седницу. 

 

Записник је усвојен једногласно. 

 

 На седницу стижу одборница Марија Косић и већник Владимир Сокић. 

 

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

 

Дневни ред је усвојен једногласно. 
 

 

 

1. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 



2. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

3. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 
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 изабрана Комисија за буџет и финансије 

Градске општине Севојно, у саставу: Алкесандар Ћалдовић – председник, чланови- 

Данило Луковић и Марија Косић. 

 

Затим је председник скупштине одредио паузу од 15 минута како би Комисија за 

буџет и финансије поднела извешатј скупштини у вези предлога одлуке о завршном 

рачуну буџета Градске општине Севојно за 2017. годину. 

 

После паузе прешло са на следећу тачку дневног реда. 

 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

 

Након поднетог извештаја од стране Комисије за буџет и финансије, председник 

Гогић је дао реч начелници управе за финансије Града Ужица, Мирјани Дрндаревић, 

као известиоцу по овој тачки дневног реда која је изјавила да је завршни рачун за 2016. 

Годину након контроле државне ревизорске институције једини у Србији добио 

позитивну оцену, што даје одрђене референце Градској општини севојно. Она затим 

рекла да Одлука о завршном рачуну за 2017. годину има 5 обавезних образаца и 8 који 

немају прпоисану форму и да је донета у складу са Законом о буџетском систему и да 

се на седници скупштине мора усвојити најкасније до 15. јуна и доставити надлежном 

органу града задуженом за финансије. Дрндаревић је истакла да укупни приходи буџета 

Градске општине Севојно за 2017. годину износе 23.204.000 динара, расходи 17.280.000 

динара, а оставрени суфицит износи 5.924.000 динара, прекорачења позиција није било, 

као и донација и задужења. Када су у питању средства из текуће и сталне буџетске 

резерве, искоришћено је 85.000 динара ( донето је 6 решења). 

 

За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић, који је испред Коимисје за буџет 

и финансије рекао да је предметна одлука урађена у складу са законом, да је примедба 

одборнице Марије Косић на месту, а тиче се суфицита који ће се у наредној години 

делом или у целини потрошити по разним основама и да је прелазна оцена коју је 

Градска општина Севојно добила од стране државне ревизорске куће за сваку похвалу. 



За реч се јавио одборник Аврам Илић који поставио питања везана за позиције 

које се тичу стручних услуга, социјалних давања запосленима и отпремнине и помоћи, 

на шта је од стране начелнице управе Данке Антонијевић добио јасан и образложен 

одговор са детаљним освртом на износ утрошених средстава на тим позицијама. 

 

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

ПРОТИВ, 4 гласа – УЗДРЖАНИХ. 

 

Председник је констатовао да је већином гласова усвојена Одлука о завршном 

рачуну буџета Градске општине Севојно за 2017. годину. 

 

 

3. 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 изабрана Комисија за друштвене 

делатности Градске општине Севојно, у саставу: Тања Кнежевић – председница, 

чланови- Владимир Благојевић и Аврам Илић. 

 

Овим је завршне рада седнице по дневном реду. 

 

Прешло се на одборничка питања. 

 

Одборник Жељко Шуљагић је поставио питање у вези суфицита буџета који 

постоји и на који начин ће се тај новац потрошити, као и питање везано за план и 

програм прања улица у Севојну. 

 

Одборник Аврам Илић је поставио питања која се тичу поднетих захтева везаних 

за реконтрукцију жардињера у Улици Александра Вучковића, или евентуалног њиховог 

уклањање ради проширивања коловоза  као и захтева за решавање питања водовода и 

кишне канализације приликом реконструкције Улице Браће Николић, а посебно је 

тражио писани одговор на питање које се тиче локала у Улици Александра Вучковића, 

а у вези будућег издавања, као и постојања тендера приликом издавања у закуп 

простора за потребе Српске напредне странке и висина закупнине. 

 

Одборница Марија Косић је поставила питање које се тиче плана сређивања 

простора око споменика на „Колонији“. 

 

За реч се јавио, председник Градске општине Севојно, Иван Марић који је 

изјавио ће се радити ребланс буџета, а да радове у Улици Брће Николића изводе 

„Путеви“ Србије, док Водовод у овој години није планирао извођење радова на том 

потезу. Што се тиче жардињера, Марић је додао да је Градска општина Севојно још у 

време предизборне кампање проследила предметни захтев надлежном органу, и да 

остаје да се види шта се ту може учинити. Када је у питању локал у Улиици Александра 

Вучковић, председник је рекао да је план да се после 9. јуна, када се заврши 

манифестација Удружења „Завичај“, у тај простор премести омладински клуб. На крају 



свог излагања, Иван Марић је изјавио да постоји План и програм прања улица у 

Севојну, који се спроводи сваког четвртка и у складу са предвиђеним средствима. 

 

 

За реч се јавио и заменик председника Градске општине Севојно, Миливоје 

Јеремић који се захвалио свим колегама, како у Градској опптини Севојно, тако и у 

Граду Ужицу, на досадашњој сарадњи и изразио наду за бољим радом у наредном 

периоду. Он је додао да предметни суфицит, који се провлачи кроз претходне године не 

може адекватно да се потроши без нових надлежности. 

 

 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

 

Седница је завршена у 11 часова и 5 минута. 

 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                   Никола Гогић                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 


