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З А П И С Н И К 

СА 10. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 19.06.2019.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 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 

10. седницу. 

 

Записник је усвојен једногласно. 

 

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

 

1. УСВАЈАЊЕ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

 

 

Прешло се на рад по дневном реду. 

 



 

 

1. тачка дневног реда 

 

 

Kao известилац по овој тачки дневног реда реч је добила секретар Скупштине, 

Бранка Церовић која је присутне упознала са Нацртом Пословника Скупштине који је 

израдила Комисија, састајући се на две седнице и то 10. и 12. јуна. Она је такстаивно 

кроз чланове изложила изменеме које су се ускладиле са усвојеним новим Статутом 

Градске општине Севојно. Те измене се тичу избора председника Скупштине, избора 7 

чланова Већа, разрешења и оставке председника општине, заменика и чланова Већа, 

сазивања и начина сазивања седница, као и прецизирања радних тела скупштине. На 

крају свог излагања она је предложила Скупштини да усвоји предметни Нацрт. 

 

Отворена је расправа. 

 

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

одборничка група стоји иа даље на истом принципу који не подржава став за избор још 

два члана Већа, да они подржавају доношење Пословника као акта али не и члана 24. 

којим је Скупштина у обавези да бира 7 чланова Већа. Он је додао да је веоровао да ће 

се избором нових већника ићи у сусрет новим надлежностима, али не, то се неће 

догодити и за исто није добијен образложен предлог од стране председника општине. 

Нa крају свог излагања Михаиловић је изјавио да је Извештај о раду Већа за 2018. 

Годину сасвим коректан за већнике који имају своја задужења, али да је замерка што се 

део који се тиче списка инфраструктурних радова није више прецизиран и детаљније 

описан. 

 

Распарав је закључена. 

 

У 10 часова и 15 минута, седницу напуштају сва четири присутна одборника 

одборничке групе „Заједно побеђујемо за Севојно. За Србију“. 

 

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

ПРОТИВ - нико, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је усвојен Пословник Скупштине 

Градске општине Севојно. 

 

2. тачка дневног реда 

 

Као известилац по овој тачки дневног реда, реч је добио председник општине 

Иван Марић који је изјавио да је рад Већа почео 19.04.2019. године и да је одржано 6. 

седница у 2018. години. Марић је затим у излагању прешао на рад у оквиру 

надлежности и рекао да је из области омладине буџетом било предвиђено 800.000 

динара, која су утрошена кроз јавне позиве, а већник Борко Вујовић заједно са 

Комисијом чији је био председник је био задужен за ту област, за област културе 

буџетом је било предвиђено 500.000 динара, која су такође утрошена кроз јавне позиве, 

а већник Милија Кулашевић заједно са Комисијом чији је био председник је био 

задужен за ту област, за област спорта је буџетом било предвиђено 1.900.000 динара, 

која су утрошена кроз годишње и посебне програме, а већник Милија Кулашевић 



заједно са Комисијом чији је био председник је био задужен за ту област, и надлежност 

из области екологије, за коју је била задужена већница Верица Маричић, се реализовала 

крог финансирање и сарадњу са Градом Ужицем. Марић је потом додао да се 

информисање везано за Градску општину Севојно обављало преко званичног сајта 

општине на ком су се дневно ажурирале све најважније нфорамције. 

 

Затим је председник Марић у свом излагању прешао на надлежност која се тиче 

инфратруктурних радова и присутнима предочио детаљне податке и висине уложених 

средстава, и то: 

          

Р.бр ОПИС Буџет ГО Буџет 

града 

Буџет 

републике 

Локална 

заједница 

1. Скупштина општине 2.158.320    

2. Председник општине 3.228.328    

3. Општинско веће 1.422.022    

4. Општинска управа 6.605.518    

5. Трансфери осталим 

нивоима власти 

1.600.000    

6. Развој спорта 1.865.910    

7. Развој културе и 

информисања 

500.000    

8. Спровођење омладинске 

политике 

774.891    

9. Изградња 2км путних 

праваца и 1700м² паркинг 

простора 

  20.000.000  

10. Реконсртукција старе школе 

и доградња вртића 

  12.000.000  

11. Чишћење дела Цркварског 

потока и уређење коритa 

реке Ђетиње око 550 метара 

  22.000.000  

12. Изградња 1км путних 

праваца 

 3.500.000  1.500.000 

13. Реконструкција водовода у 

Соколској и висока зона 

Ршумовићи 

 8.500.000  2.000.000 

14. Потпорни зидови на четири 

локације(Рујевац,крак 

Милића 

Косјеровића,Гаврила 

Принципа,Браће Чолић 

 6.000.000   

15. Реконструкција старе школе 

и доградња дечијег вртића 

 9.500.000   

16. Решетке за прихват 

површинских вода 

 2.000.000   

17. Расвета Хероја Дејовића и 

амбуланта 

 1.000.000   

18. Уређење паркинг простора 

код амбуланте и Дечијег 

 2.000.000   



вртића 

УКУПНО; 18.154.989 32.500.000 54.000.000 3.500.000 

 

 Председник је потом изјавио да су реконсртукција Железничке станице у 

Севојну и паркинзи у Улици Вишеслава Бугариновића (постављање ивичњака, 

насипање, ваљање тампона и асфалтне гребе) одрађени из средстава буџета Републике 

Србије и да укупна улагања у 2018. години на територији Градске општине Севојно не 

рачунајући зимско и летње одржавање улица и путева (прање, поправка ударних рупа, 

чишћење снега), трошкове одржавања школе, дечијег вртића, здравствене амбуланте 

као и рачуноводствене, финансијске и стручне услуге, које одређене градске управе 

обављају за Градску општину Севојно, износе 108.154.989 динара. 

 

Расправе није било по овој тачки дневног реда. 

 

Овим је завршен радо по дневном реду. 

 

Прешло се на одборничка питања. 

 

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

општина може да дистави допис надлежној служби која ће да реши питање неокресаног 

шибља који се поростире ивицом пута Трешњица – хладњача, као и проблем рупа на 

истом делу пута које се евентуално могу попунити јаловином. 

 

Председавајући 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.                                                                                                                                       

 

 


