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СА 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 05.06.2019.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 14 одборника и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 Спреченост да присуствујe седници најавилa je одборница Марија Косић. 

 

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

заменик председника Градске општине Севојно, Миливоје Јеремић, начелница управе 

Данка Антонијевић, чланови општинског већа, Миодраг Петковић, градски већник 

задужен буџет и финансије,  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 

9. седницу. 

 

Записник је усвојен једногласно. 

 

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

 
 

1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

2. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

 

 



Прешло се на рад по дневном реду. 

 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

 

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

Гогић је дао реч већнику задуженом за буџет и финансије Града Ужица, Миодрагу 

Петковићу, као известиоцу по овој тачки дневног реда који је изјавио да Одлука о 

завршном рачуну за 2018. годину има 5 обавезних образаца и 8 који немају пропоисану 

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. Петковић је истакао да укупни приходи буџета Градске 

општине Севојно за 2018. годину износе 22.074.930 динара, расходи 19.280.769 динара, 

прекорачења позиција није било, као и донација и задужења и да је Градска општина 

Севојно домаћински радила у претходном периоду водећи рачуна о сваком динару, 

базирајући се све инфраструктурне радове који су обављени у претходној години. 

 

Отворена је расправа. 

  

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. 

 

За реч се јавио одборник Богосав Михаиловић који ј епрво поставио питање да 

ли одлука мора да буде технички одрађена на овај начин јер има доста празних редова и 

колона које се можда могу уклонити, чиме би се уштедело на самом папиру. У даљем 

излагању Михаиловић је изјавио да је буџет Градске општине Севојно миноран, да 

25,59 % буџета одлази на надлежности, а док остатак буџета се утроши на плате, 

наканде већницима, трошкове скупштине и друге материјалне трошкове, чиме није 

постигнут циљ за који су се залагали грађани Севојна када је дошло до оснивања 

општине. Михаиловић је затим поставио питање зашто нема донација, да ли је то 

некомпетентност или незаинтересованост већника да за ираду планова и пројеката 

којим би се аплицирало код разних фондова, невладиних организација. 

 

За реч се јавио Миодраг Петковић који је рекао да је методологија израде одлуке 

таква да се не могу избацити празне колоне, а што се тиче донација и пројеката он је 

изјавио да Градска општина Севојно има велику администартивну и техничку подршку 

у самом граду и да је у претходној години било квалитетних пројеката који су се 

реализиовали. 

 

За реч се јавио председик општине Иван Марић који је изјавио да се не можемо 

строго базирати на проценете извршења буџета, јер је толико ствари урађено у Севојну 

захваљујући Граду Ужицу чиме се увећава предемтни проценат и додао да ће се на 

наредној седници Скупштине изложити Извешатј о раду Већа у претходној години где 

ће се тачно видети шта је рађено. 

 

За реч се јавио одборник Аврам Илић који поставио питање чему проширење 

Већа када све Град Ужице ради за оппштину Севојно и зашто одговоре на одборнича 

питања не дају сами већници у оквиру свог рада а не  да одговоре добијамо из Града. 



За реч се јавио председник општине Иван Марић који је изјавио да се 

проширење већника не односи на повећање надлежности како је погрешно пренешено у 

медијима, већ ће се повећањем броја већника растеретити и сами већници и служба 

доделом послова. Она је затим рекао да се сви захтеви и питања од стране грађана без 

обзира на надлежне службе, иду прво преко Градске општине Севојно. 

 

Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 10 гласова – ЗА, 4 

гласа - ПРОТИВ, нико – УЗДРЖАНИХ. 

 

Председник је констатовао да је већином гласова усвојена Одлука о завршном 

рачуну буџета Градске општине Севојно за 2018. годину. 

 

2. тачка дневног реда 

 

 

Реч је добила секретар Скупштине, Бранка Церовић, као известилац по овој 

тачки дневног реда, која је изјавила да се предметном одлуком приступа измена 

Пословника Скупштине који је нужан да се као општи акт усклади са новим Стаутом 

Градске општине Севојно који је стуипо на снагу 24.05.2019. године. Она је затим 

додала да израду нацрта овог акта утврђује Комисија која је предложена у саставу за 

председника одборница Бојана Оташевић  а за чланове одборници Жарко Вукотић и 

Александар Ћалдовић и да је обавеза Комисије да изради нацрт и проследи га 

Скупштини на усвајање. 

 

Расправе није било. 

 

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 којом се 

приступа изменам и допунама Пословника Скупштине Градске општине Севојно. 

 

Овим је завршен рад по дневном реду. 

 

Прешло се на одборничка питања. 

 

За реч се јавио одборник Аврам Илић који је поставио питање које треба 

размотрити на Већу да ли се може затворити Улица Александра Вучковића од 

раскрснице са Улицом Миливоја Марића до раскрснице са Улицома Мајке Јеврсиме за 

за теретна возила тежа од 3,5 тоне. 

 

За реч се јавио одборник Жико Стикић који је питао зашто се ни у овој години 

не пере Улица Војводе Мишића и простор око Амбуланте и да ли има изгледа се уведе 

у редован програм прања за ову годину. 

 

За реч се јавио одборник Жељко Шуљагић који је поставио питање шта се 

дешава са захтевом грађана поднетим  за реконструкцију моста код Старе воденице на 

Рујевцу и питање - возило, које користи Градска општина, београдских таблица, да ли 

је изнајмљено путем службе за рентирање и у које се сврхе користи. 

 



Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

Седница је завршена у 10 часова и 45 минута. 

 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                   Никола Гогић, с.р.                                                                                                                                       

 

 


