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З А П И С Н И К 

СА 12. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 26.09.2019.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 присуствујe седници најавилa je одборница Бојана Оташевић. 

 

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

заменик председника Градске општине Севојно, Миливоје Јеремић, чланови 

општинског Већа, начелница управе Данка Антонијевић, Радмила Баћковић Шојић, 

шеф одељења буџета управе за финансије Града Ужица, Ана Јовановић, аналитичар 

буџета 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 

12. седницу. 

 

За реч се јавио одборник Аврам Илић који је тражио да се у запсинику исправи и 

напише тачан назив одборниче групе који гласи „Уједињени побеђујемо за Севојно. За 

Србију“. 

 

Записник је усвојен једногласно са предложеном изменом. 

 

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

 

1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ 

              

 



2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

За реч се јавио одборник Аврам Илиће који је предложио да трећа тачка дневног 

реда буде разматрање како функционише и шта све планира да се ради у 

новоотвореном простору Старе школе у Севојну. 

 

Предсеник Скупштине је изјавио да се приводе крају радови на том објекту и да 

се он полако приводи намени, па ће се тек у наредном периоду моћи разговаратти на ту 

тему. 

Председавјући је ставио днвени ред на гласање као у позиву на седницу. 

 

Дневни ред је усвојен већином гласова, 9 – ЗА, против – нико, 4 – уздржаних. 

 

Прешло се на рад по дневном реду. 
 

1 . тачка дневног реда 
 

 

Као известилац по овој тачки дневног реда реч је Радмила Баћковић Шојић, шеф 

одељења буџета управе за финансије Града Ужица која је изјавила да се извештај о 

буџету скупштини подноси два пута годишње, да је то форма која се усваја а затим 

детаљно објаснила који су законски извори и форму самог извештаја. Она је нагласила 

да је за период јануар – јун 2019. године остварење текућих прихода износило 51,10%, 

остварење текућих расхода 48,91 %, да прекорачења није било, да текућа и стална 

буџетска резерва нису трошене, да донација није било, а да је остварен буџетски 

суфицит у износу од 491.614,00 динара. Радмила Баћковић Шојић је на крају свог 

излагања прецизно објаснила посебне делове извештаја тј. по посебним разделима, а 

све по по позицијима односно економским класификацијама и потом је рекла  да је 

извршење буџета ишло планираном динамиком, да нема прекорачења и да је 

ликвидност општине обезбеђена. 

 

Отворена је расправа. 

 

За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић који је као председник Комисије 

за буџет и финансије изјавио да се комисија састала 24.09.2019. године, уз одсуство 

једног чална комисије и да је предметни извештај једногласно предложен на даље 

усвајање скупштини као и да неких законских одступања у њему није било. 

 

На седницу је стигла одборница Марија Косић. 

 

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

одборничка група није подржала ни одлуку о буџету за 2019. годину, из разлога што је 

буџет миноран, већина буџета иде на саме плате, не задовољава суштинске интересе 

грађана и да он лично не сумња у законску процедуру предметног  извештаја, али да из 

напред наведених разлога га не може подржати. 

 

Расправа је закључена.  

 



Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 9 гласова – ЗА, 5 

гласова – ПРОТИВ, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председавајући је констатовао да је већином гласова усвојен ИЗВЕШТАЈ О 

ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР- ЈУН 2019. ГОДИНЕ. 

 

 

2 . тачка дневног реда 
 

Опет је добила реч известилац Радмила Баћковић Шојић која је изјавила да је 

Одлука о озменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2019. 

годину донета у складу са Одлуком о утврђивању прихода које припадају ГО Севојно, 

Одлуком о завршном рачуну Градске општине Севојно и Законом о финансирању 

локалне самоуправе. Она је затим додала да су приходи и примања буџета ГО Севојно 

за 2019. годину утврђени у износу од 18.552.104 динара, а издаци и расходи у износу од 

20.649.081 динара.  

 

Радмила Баћковић Шојић је у даљем свом излагању рекла дa je порез на доходак, 

добит и капитални добитак износи 14.100.000 динара, порез на имовину износи 

4.398.300 динара, а нераспоређени вишак прихода износи 2.097.518 динара. Она је 

потом детаљно образложила потребу за увећањем одређених позиција  и да се ова 

одлука доноси услед вишка нераспоређених средства по завршном рачуну усвојеном у 

јуну 2019. године. 

 

          Отворена је расправа. 

 

          За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић који је као и у првобитном 

излагању потврдио позитиван став Комисије за буџет и финансије у погледу поднетог  

предлога. 

 

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

општине још раније рекао да ће се донети План локалног и еконмског развоја Градске 

општине Севојно, а затим истакао два разлога због којих његова одборничка група неће 

гласати за предметну одлуку, као први разлог је навео повећање броја већника које 

прати и увећање позиције са које се исплаћују накнаде већницима уз питање шта ће 

нови већници да раде и која су њихова задужења, а као други разлог је навео увећање 

позиције 35 због куповине службеног аута за који она сматра да је сувуишан јер 

општина у употреби има већ један ауто који је сасвим довољан. 

 

Расправа је закључена.  

 

Предлог је стављен на гласање и увојен већином гласова: 9 гласова – ЗА, 5 

гласова – ПРОТИВ, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председавајући је констатовао да је већином гласова усвојен ОДЛУКА О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 

2019. ГОДИНУ. 

 

 



За реч се јавила одборница Марија Косић која је изјавила да даје оставку на 

место одборнице из личних разлога. 

 

Предсдевајући је констатовао да се доноси одлука којом се утврђује престанак 

мандата одборници Марији Косић. 

 

Председник Скупштине је закључио седницу. 

 

Седница је завршена у 11 часова. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                   Никола Гогић, с.р.                                                                                                                                         

 


