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СА 23.СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

         Седница је одржана 20.12.2017. године у сали Скупштине Градске општине Севојно са 

почетком у 10  часова. 

 

         Седницом је  председавао Иван Цвијовић, председник Скупштине Градске 

општине Севојно и констатовао да седници присуствује 15 одборника и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 

       Седници су присуствовали: Миливоје Јеремић, заменик председника Градске 

општине Севојно, начелница управе Градске општине Севојно Данка Антонијевић, 

чланови Већа Градске општине Севојно: Владан Милинковић, и Милија Кулашевић, 

Мирјана Дрндаревић, начелница управе за финансије Града Ужица, Миодраг Петковић, 

већника за финансије Града Ужица  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 

23. седницу. 

 

Записник је усвојен једногласно. 

 
Председавајући је потом предложио следећи дневни ред: 

 

 

1. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ  СЕВОЈНО НА УПЛАТНИ РАЧУН ГРАДА УЖИЦА 

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна 

обрада: Градска управа за финансије) 
 

              2. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА   

                 2018. ГОДИНУ 

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна 

обрада: Градска управа за финансије) 

 
   3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

                 ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ    

                 СЕВОЈНО  

                 ( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно) 
 



               4. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ   
                  ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ      

                  ПОСЛОВАЊА ГРАДСКЕ ОППШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2016. ГОДИНУ 
                 ( Материјал у прилогу, известилац: Управа Градске општине Севојно) 
 

Председник скупштине је ставио на гласање предлог дневног реда. 

 

За реч се јавио заменик председника скупштине Милија Вуковић који је 

предложио да се у предлог дневног реда уврсти и тачка у којој ће се разматрати 

проглашење Фудбалског клуба „Севојно“, као организације у области спорта, за 

Организацију од посебног значаја у области спорта за Град Ужице, односно Градску 

општину Севојно. 

 

Дневни ред са предложеном изменом је усвојен једногласно, 

 

1. Известилац по овој тачки дневног реда, Миливоје Јеремић, заменик 

председника Градске општине Севојно, рекао је да се одлука о преносу средства на 

уплатни рачун Града Ужица односи на средства за удруживање са грађанима за 

изградњу инфраструктуре у Градској општини Севојно. Према сугестији Државне 

ревизорске институције да Градска општина Севојно нема надлежност за овај посао  

убудуће ће средства од удруживања са грађанима бити уплаћивана на рачун Града 

Ужица. Јеремић је нагласио да ће се уговори са грађанима и даље потписивати у 

Севојну и додао да ће 700.000 динара уплаћених по овом основу у 2017. години  за 

изградњу путне инфраструктуре  на четири локације бити бити пребачена на рачун 

Града Ужица. 

 

 Отворена је расправа. 

 

За реч се јавио одборник Драган Стојановић који је питао када ће бити 

асфалтиран крак Улице Миливоја Марића, за који су средства уплаћена 2016. године. 

 

Известилац Јеремић одговорио је да су радови одложени јер су грађани имали 

захтеве мимо пројекта, те да ће овај крак Улице Миливоја Марића бити урађен по 

пројекту ЈКП „Нискоградња“ почетком 2018. године. 

 

          Предлог је стављен на гласање и увојен једногласно: 15 гласова – ЗА, ПРОТИВ - 

нико, УЗДРЖАНИХ није било. 
 

 

2. Као известилац реч је добио већник за финансије Града Ужица Миодраг 

Петковић који је на почетку објаснио законски оквир за израду одлуке о Одлуке о 

буџету Градске општине Севојно за 2018. годину. Објашњавајући општи део рекао је да 

ће се ова одлука о буџету Градске општине Севојно састојати од: прихода и примања у 

износу од 16.180.896,00 динара и расхода и издатака  у износу од  21.000.000,00 динара, 

те да ће се средства буџетског дефицита у износу од  4.819.104,01 динара покрити из 

пренетих неутрошених средстава из претходне године. Изменом одлуке средства 

текуће буџетске резерве су умањена и износе 172.040,00 динара. Појаснио је структуру 

текућих прихода по којој ће буџетска средства остварена од пореза износити 

16.180.896,00 динара од којих: порез на доходак, добит и капиталне добитке износи 

9.771.825,00 динара, порези на имовину 3.191.250,00 динара, трансфери од других 



нивоа власти износе 1.695.338,00 динара ( средства која су удруживана са Националном 

службом за запошљавање за имплеменатацију ЛАП-а за запошњавање) и други 

приходи у износу од 3.217.821,00 динара. Расходи и издаци буџета по основним 

наменима утврђени су у следећим износима: текући расходи 17087.000,00 динара, 

издаци за нефинансијску имовину 3.913.000,00 динара, што укупно чини 21.000.000,00 

динара. Објашњавајући посебни део одлуке о буџету Петковић је навео називе позиција 

које су увећане: позиција 7-1 дотације невладиним организацијама у износу 16.990,00 

динара додата је сугестијом Државне ревизорске институције, позиција 12 услуге по 

уговору на разделу председник увећана је за 250.000,00 динара, позиција 15 услуге по 

уговору на разделу Веће Градске општине Севојно увећана је за 160.000,00 динара, на 

разделу управе следеће позиције : позиција 21 стални трошкови увећана је за 221.010,00 

динара, позиција 23 услуге по уговору увећана је за 200.000,00 динара, позиција 34 

машине и опрема увећана је за 400.000,00 динара, позиција 35 текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката увећана је за 600.000,00 динара, позиција 36 дотације 

невладиним организацијама увећана је за 300.000,00 динара, позиција 39 зграде и 

грађевински објекти увећана је за 2.000.000,00 динара. Петковић је ставио на 

располагање за додатна питања и појашњења. 

 

Oтворена је расправа. 

 

За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић који је рекао да овакав буџет не 

приличи једној градској општини. Уз примедбу да у њему нису исказани сви трошкови 

које има Градска општина Севојно, он је затражио озбиљну  економску анализу у којој 

би били приходи са територије Градске општине Севојно по основу пореза на зараде, 

имовину и други приходи. Ћалдовић је поставио питање по којим економским 

критеријумима се дошло до ових ових процената 0.90% по основу пореза на зараде, 

1,5% по основу пореза на имовину, 0.6% од других прихода и колики је стварни буџет 

потребан за функционисање општине.  

 

Одборник Милија Вуковић поставио је питање да ли су испоштовани проценти 

који следују Севојну и како могу да се повећају? 

 

Одборник Мијодраг Пејић затражио је објашњење од градског већника 

Петковића на који начин Градска општина Севојно може да подели 1.900.000 динара, 

колико је буџетом предвиђено за спорт за четири регистрована клуба у Севојну? Он је 

подсетио да је део средстава раније обезбеђиван из спортске буџетске резерве, али да то 

након препоруке Државне ревизорске институције више није могуће. 

 

За реч се по овој тачки дневног реда јавио одборник Бобан Перишић, који је 

питао да ли су усвојене све препоруке Државне ревизорске институције и ако нису због 

чега нису. 

 

На питања одборника члан Градског већа Миодраг Петковић одговорио је да су 

сви проценти испоштовани по критерујуму по коме су одређени и сложио се са 

предлогом да у наредном периоду треба урадити детаљну економску анализу прихода 

Градске општине Севонјно која би била поверена стручном радном тиму. Када је у 

питању финансирање спортских клубова на територији Градске општине Севојно, 

Петковић је рекао да ће Град Ужице у наредном периоду подржавати спорт у оквиру 

законских оквира са акцентом на ФК „Севојно“ имајући у виду његов значај за 

заједницу у којој ради. Он је нагласио да је упознат са извештајем Државне ревизорске 



институције те да је реч о једном изузетно повољном извештају за Градску општину 

Севојно. 

 

Данка Антонијевић, начелница управе Градске општине Севојно, рекла је, 

одговарајући на питање одборника Перишића, да су све препоруке Државне ревизорске 

институције испоштоване, да је одазивни извештај на извештај Државне ревизорске 

институције послат у предвиђеном року, и сходно томе прва тачка дневног реда 

данашње седнице односи се на једној од препорука ове инситуције. 

 

          Предлог је стављен на гласање и увојен једногласно: 15 гласова – ЗА, ПРОТИВ - 

нико, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

 Скупштине је донела Одлуку којом се усваја буџет за 2018. годину. 

 

 Овим је завршена ова тачка дневног реда. 

 

 

3. По овој тачи дневног реда као известилац реч је добила Бранка Церовић, 

секретар Изборне комисије Градске општине Севојно која је изјавила да је председница 

Изброне комисије Јелена Милекић поднела оставку и да је скупштина у обавези да 

постави ново лице на место председника. Она је потом изјавила да је за новог 

председника предложен Десимир Мићовић из Севојна, приватни предузетник са 

богатим радним и животним искуством, поготуву у  раду у избрним комисијама.  

 

Десимир Мићовић је кратко изложио своју биографију. 

 

Расправе није било по овој тачки дневног реда. 

 

          Предлог је стављен на гласање и увојен једногласно: 15 гласова – ЗА, ПРОТИВ - 

нико, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

 Скупштине је донела Решење о разрешењу и именовању председника Изборне 

комисије Градске општине Севојно. 

 

 Овим је завршена ова тачка дневног реда. 

 

 

 4. Као известилац реч је добила начелница управе Данка Антонијевић која је 

изјавила да сви у Градској општини Севојно треба да буду поносни на чињеницу да од 

174 града и општине у којима је извршена контрола државне ревизорске институције, 

једина је Градфска општина Севојно добила позитвну оцену на Извештај о ревизији 

консолидованих финансијских извештаја завршнпг рачуна буџета и правилности 

пословања за 2016. годину. Антонијевић је присутнима рекла да предметни извештај 

има на сајту градске општине и на сајту државне ревизорске институције, тако да је 

свако могао да има увид у целокупан поступак ревизијске контроле. На крају свог 

излагања Антонијевић је рекла да су у међувремену отколоњене све неправилности на 

које је указала ревизија, а тиче се примене закона о спорту, финансирања политичких 

странака и остало  и да је у току израда одазивног извештаја који ће бити послат до 

краја месеца. 

 



Заменик председника Скупштине Градске општине Севојно, питао је зашто град 

Ужице и поред сугестије ДРИ није извршио пренос власништва на објекту у коме се 

налази Градска општина Севојно. Шта се дешава у ситуацији када је извршена 

изградња улица по основу удруживања средстава са грађанима, ако грађани нису 

измирили своје уговорне обавезе. Да ли је у одазивном извештају наведено да је 

финансирање СК „Алекса Дејовић“ са буџета ГОС вршено по закључку који је донео 

градоначелник Ужица.Поставио је питање израде стратегије развоја ГОС и сугерисао 

да се тај посао обави што пре. 

 

Одговарајући на питање Вуковићу, начелница Антонијевић је рекла да и у самом 

извештају ДРИ,  у делу Скретање пажње речено да је Закон о спорту израђен за велике 

клубове те да је малим спортским друштвима учињена очигледна неправда и да ће они 

реаговати тако што ће Скупштини Републике Србије предочити овај недостатак Закона 

о спорту како би се његовим евентуалним изменама и допунама овакав недостатак 

отклонио, како не би дошло до гашења малих клубова. Што се тиче стратегије 

Антонијевић је изјавила да се Градска општина Севојно обраћала по други пут Граду да 

се придружимо њиховој стратегији која траје до 2021. године , одоговор смо добили да 

када буде рађена ревизија стратегије за Ужице да ће она обухватити и Севојно. А на 

питање које се тиче преноса власништва на објекту зграде Градске општине Севојно, 

Антонијевић је рекла да је зграда и даље државна својина Републике Србије. Што се 

тиче средстава удруживања, Антонијевић је изјавила да се за питања из те области 

треба обратити Миливоју Јеремићу. 

 

5. Вођена је расправа по овој тачки дневног реда, након које је предлагач 

повукао предлог и предложио да ова тема буде тачка на наредној сеници скупштине 

Градске општине Севојно. 

 

Предлог о повлачењу је стављен на гласање и усвојен је једногласно.  

 

Председник Скупштине је донео закључак о повлачењу тачке са дневног реда 

Скупштине у коме је предложено да се размотри  проглашење Фудбалског клуба 

„Севојно“, као организације у области спорта, за Организацију од посебног значаја за 

Град Ужице, односно Градску општину Севојно. 

 

Овим је завршен рад по дневном реду. 

 

Председник скупштине је замолио одборнике да поставе одборничка питања. 

 

 

Седница је завршена у 11 часова и 30 минута. 

 

 
 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ              

         Бранка Церовић                             ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   СЕВОЈНО 

                                                                                                                Иван Цвијовић                                                                                                                                        

 

 
 


