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З А П И С Н И К 

СА 7. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 18.02.2019.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 присуствују седници најавили су одборнице Бојана Оташевић и 

Тања Кнежевић. 

 

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

заменик председника 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 

7. седницу. 

 

Записник је усвојен једногласно. 

 

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

 
 

1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

2. УСВАЈАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ   

                  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2019. ГОДИНУ 

 



 

3. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

ТРАДИЦИОНАЛНОЈ СМОТРИ  И МАНИФЕСТАЦИЈИ СПОРТА И 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ МОСИ (МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 

 

За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који је предложио допуну дневног 

реда и као четврту тачку предложио усвајање одлуке о приступању решавања проблема 

изливања канализације и неизграђене канализације у Улици Саве Шумановића, у 

насељу код Железничке станице, са образложењем да је министарка грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михаjловић 2.03.2018. године упутила допис 

грађанину Севојна Богољубу Цвијовићу поводом предметном проблема у коме му је 

указала да се текући проблем може решити код надлежне јединице локалне 

самоуоправе кроз одрђенни пројекат који се може финансирати преко надлежног 

министарства, а 27.02.2018. године је исто министарство по сазнању Богосава 

Михаиловића доставило допис свим јединицама локалне самоуправе у којем је 

наведено да се проблеми око фекалне канализације могу реализовати кроз обавезно 

припремљену пројектно-техничку документацију а уз одређену финансијску помоћ 

министарства, па се Михаиловић на крају пита да ли је то уопште урађено, ако није 

зашто није и ко је за то одговоран. Као пету тачку дневног реда Михаиловић је 

предложио усвајање одлуке о изради урбанистичког плана Севојна уз образложење 

неопходности дефинисања зелених порвшина, паркинга, бициклистичких и пешачких 

стаза од стране стручне службе. И на крају свог излагања Михаиловић је као шесту 

тачку дневног реда предложио усвајање одлуке о приступању израде самопомоћи и 

солидарности лицима са посебним потребама и лицима из рањивих група. 

 

За реч се јавила одборница Марија Косић која је се само надовезала на 

предложену пету тачку дневног реда и  изјавила да ће се доношењем такве одлуке 

решити урбанистички хаос који тренутно влада у Улици Вишеслава Бугариновића где 

имају два градилишта, где су била два паркинга која више не постоје. 

 

За реч се јавила секретар Скупштине Бранка Церовић која је објаснила да се по 

Пословнику о раду Скупштине у члану 83. тачно наводи да постоји процедура за 

доношење скупштинских одлука где је претходно нужно одлуку доставити Већу као 

овлашћеном предлагачу које исту одлуку разматра и одлучује да ли ће проследити даље 

на скупштинску процедуру, осим ако не постоји хитност одлучивања, с тим што 

предлог општег акта мора бити у складу са одредбама Пословника. 

 

За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који је изјавио да је чланом 58. 

Пословника није предвиђено да се води расправа поводом усвајања дневног реда. 

 

Прешло се на гласање о усвајању дневног реда са предложеним изменама. 

 

Дневни ред са предложеним изменама није усвојен већином гласова „против“. 

 

Прешло се на гласање о дневном реду у целини. 

 

Днвени ред у целини је изгласан већином гласова „за“. 

 

Сеедницу напушта свих пет одборника одборничке групе „Заједно побеђујемо за 

Севојно. За Србију“. 



 
 

 

 

 

1 . тачка дневног реда 

 

 

Као известилац по овој тачки дневног реда реч је добила секретар Скупштине 

Бранка Церовић која је присутнима образложила ову тачку дневног реда и рекла да је 

Градска општина Севојно у обавези, да након усвајања градског Статута на седници 

одржаној 7.02.2019. године, Скуптшина градске општине је у обавези да донесе 

предметну одлуку како би се приступило изменам и допунама Стаута Градске општине 

Севојно који ће бити усклађен са Статутом Града Ужица и изменема и допунама Закона 

о локалној самопурави. Она је даље изјавила да се истом одлуком и именује Комисија 

која ће имати задатак да изради Нацрт статута и да се чланови комисије бирају из 

редова одборника који се предлажу одборничких група присутних у скупштинском 

сазиву. Бранка Церовић је констатовала да одборничке група „Заједно побеђујемо за 

Севојно. За Србију“ није предложила свог представника и о томе је писмено обавестила 

председника Скупштине, а да су остале одборничке групе уредно доставиле своје 

предлоге. Она је на крају свог излагања изнела неке битне новине које с тичу повећања 

броја одборника као и већника као и појединости формално правне природе које се 

односе на органе општине.  

 

        Расправе није било. 

 

 

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

ПРОТИВ - нико, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председник је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о приступању 

изменама и допунама Статута Градске општине Севојно. 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

 

По овој тачки дневног реда као известилац реч је добио Радољуб Шуњеварић из 

Националне службе за запошљавање – филијала Ужице које истакао да је Локални 

акциони план докуменат који се доноси на нивоу локалне самоуправе која је је 

формирала свој Локални савет за запошљавање, а који се усклађује са националним 

планом и њиме се на одређени начин и у одрђеној мери решава питање незапослености. 

Он је затим рекао да су ЛАП-ом предвиђене мере активне политике запошљавања које 

се могу финансирати из самог буџета јединице локалне самоуоправе или заједно са 

средствима из републичког буџета. Шуњеварић је затим присутнима предочио примену 

мера активне политике за период 2016-2018 године, где је нагласио да је у 2018. години 

дошло до негативног броја незапослености категорије млађих од 30 година, као и 

пораст незаполсености категорије старијих од 50 година. На крају свог излагања он је 

изнео план за 2019. године где су предвиђене две активне мере и то: јавни радови за 

који је предвиђено 900.000 динара, који ће се финансирати у целости из буџета 

јединице локалне самоуправе и где ће бити ангажовано 6 лица на период од 4 месеца и 



мера самозапошљавања, за које је предвиђено 500.000 динара из буџета јединице 

локалне самоуправе и 490.000 из републичког буџета, на коју ће моће да аплицира 4 

лица, са крајњим роком подношења захтева републици од стране јединице локалне 

самоуправе до 20.фебруара 2019. године. 

 

Расправе није било.  

 

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

ПРОТИВ - нико, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председник је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о усвајању Локалног 

акционог плана за запошљавање Градске општине Севојно за 2019. годину. 

 

3. тачка дневног реда 

 

 

Као известилац по овој тачки дневног реда за говорницу је изашао већник задужен за 

спорт Милија Кулашевић који рекао да су МОСИ највећа смотра аматерског спорта 

која обухвата чланство од 37 општина из четири државе, где су неке општине мање а 

неке веће по броју становника од Градске општине Севојно. Он је затим рекао да ова 

смотра функционише већ дуго и своја права и обавезе је уредила посебним 

Правилником а све уз сагласност Министарсва спорта и успостављене сарадње са 

Спортским савезом Ужица и да се самим тим Градској општини Севојно која жели да 

будео део ове смотре налаже да на Скупштини донесе одлуку којом ће се одлучити о 

учешћу и пријави. Кулашевић је рекао се МОСИ ове године одржавају у Соколцу, који 

ће као организатор имати скупштину у априлу на којој ће се управо одлучити о 

приступању градске општине овим играма. Он је на крају свог излагања рекао да је 

Одлуком о буџетом за 2019. годину предвиђено 200.000 динара на позицији спорта 

намењено баш за ове активности, а колико ће реални трошкови учешћа бити то ће се 

тек видети. 

 

Расправе није било.  

 

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

ПРОТИВ - нико, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председник је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о приступању Градске 

општине Севојно традиционалној смотри и манифестацији спорта и физичке културе 

МОСИ. 

 

 Овим је завршен рад по дневном реду. 

 

  За реч се јавио одборник Лазар Ерић који је поставио питање да ли је могуће 

деци школског узраста обезбедити бесплатан превоз на релацији Севојно – Ужице. 

 

 За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић који је поставио питање зашто 

такси службе из Севојна одбијају да возе грађане на релацији Севојно – Ужице у 

ноћним сатима, под изговором да им се то не исплати, иако су на то обавезани и питање 

као се може решити проблем такси места у Севојну. 

 



 За реч се јавио одборник Данило Луковић који је поставио питање зашто се не 

решава питање рупа на путу које су се појавила на местима преко пута школе, код 

базена, код амбуланте и питање постављених настрешница на паркинг местима које 

предстваљају јавну површину, да ли то треба свима дозволити или на одређени начин 

пустити да се паркинзи приватизују. 

 

 За говорницу је изашао председник општине Иван Марић који је рекао да је 

питање рупа обавеза Нискоградње која је након завршених радова била у обавези да то 

санира, а пошто је прошао зимски период општина је оабевистала Нискоградњу и они 

ће то ускоро санирати. Марић је такође одговорио на питање настрешница на паркинг 

местима и рекао да је грађанин долазио у општину и тражио сагалсност за постављање 

и рекао да он неће никог условљавати да ли може или не може ту да се паркира. Марић 

је на крају додао да гарђани у том делу (изнад библиотеке) имају довољно простора за 

паркинг, и без потребе се паркирају на зелену површину. 

 
 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

 Седница је завршена у 11 часова. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                   Никола Гогић                                                                                                                                         

 


