
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ  

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

III број 06-___/2022  

_____.2022. године 

 

 

                                                            З А П И С Н И К 

 

са 6. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 05.10.2022. године 

у просторијама Градске општине са почетком у 09.30 часова 

 

 

Седници су присуствовали Мирјана Ђурић, председница Градске општине Севојно 

(председавајућа), заменик председника Мијодраг Пејић, чланови Већа: Верица Маричић, 

Миливоје Јеремић, Борко Вујовић, Младенко Марковић, Живан Ршумовић, Игор 

Мариновић и Милија Кулашевић и начелница Управе Биљана Старовла. 

 

Председница је замолила присутне већнике да се изјасне о записницима са 4. и 5. 

седнице Већа који су им достављени пре почетка седнице. 

 

Пошто није било примедби на записнике председница је исте дала на гласање и 

записници са 4. и 5. седнице усвојени су са по 9 гласова “ЗА“. 

 

Председница је предложила дневни ред као у позиву који је достављен за седницу 

и питала има ли предлога за допуну дневног реда.  

 

Пошто није било предлога за допуну дневног реда, дневни ред је усвојен као у 

предлогу. 

  

ДНЕВНИ РЕД 

 

 

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАХТЕВУ ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ 

СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА 

УДРУЖИВАЊЕМ У 2022. ГОДИНИ 

 

2. ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 3. КВАРТАЛ И ОДОБРАВАЊЕ 

СРЕДСТАВА ЗА 4. КВАРТАЛ ЗА ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ СЕВОЈНО 

 

3. РАЗНО 

 

 

        Прешло се на рад по дневном реду. 

 

 



1. тачка дневног реда  

 

Известилац по овој тачки дневног реда био је заменик председника Миодраг Пејић. 

Упознао је већнике о захтеву Кремић Младомира за обезбеђење пута изградњом 

потпорног зида, као и о допису ЈП „Ужице развој“ од 28.06.2022. године којим се тражи 

сагласност Градске општине Севојно за реализацију изградње потпорног зида у улици 

Браће Николић број 52 из средстава за удруживање намењених Градској општини Севојно 

за 2022. годину. Пројекат би се реализовао тако што би се набавка и транспорт бетона 

финансирали из средстава за удруживање, а припремне радове, набавку и постављање 

арматуре, шаловање и уградњу испорученог бетона финансирао би подносилац захтева. 

У дискусији су узели учешће остали већници и после краће дискусије  председница 

је дала на гласање предлог да се из средстава за удруживање финансира набавка и 

транспорт 27 м3 бетона за изградњу потпорног зида у Јаворској улици. 

 

Предлог је усвојен са 9 гласова „ЗА“. 

 

2. тачка дневног реда 

 

         Известилац по овој тачки била је већница Верица Маричић. Информисала је чланове 

Већа да је извршена контрола периодичног извештаја наменског трошењa средстава за  

Гимнастички клуб „Севојно“ и да су средства употребљена у складу са програмом по 

основу кога су одобрена.  

         Већница Верица Маричић је обавестила чланове Већа да је Гимнастички клуб 

„Севојно“ поднео захтев за исплату средстава за 4. квартал по основу годишњих програма 

за 2022. годину и пошто су средства по периодичним извештајима наменски утрошена 

потребно је одобрити исплату. 

 

Пошто није било дискусије по овој тачки дневног реда председница је дала на 

гласање и захтев је усвојени са 9 гласова „ЗА“. 
  

3. тачка дневног ред 

 

Под тачком разно већник Миливоје Јеремић је упознао присутне са захтевом 

Сретена Нешковића да се осветли прилазни пут до куће постављањем једног лампиона 

уличне расвете из улице Војводе Мишића. Већник Милија Кулашевић је предложио да 

Нешковић поднесе захтев за осветљење из средстава за удруживање, што су остали 

већници подржали. 

Члан Већа Живан Ршумовић је поставио питање завршетка радова на обележавању 

саобраћајне сигнализације у Првомајској улици, и заменик председника Мијодраг Пејић је 

информисао присутне о току тих радова. 

  

 Седница је завршена у 10:00 часова. 

 

Записник водила:                                   

 Славица Марић 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИЦА  ВЕЋА 

                                                                                                            Мирјана Ђурић            


