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З А П И С Н И К 

СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 18.12.2020.године у просторијама Старе школе у Севојну, 

са почетком у 9  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. 

 

 Одусутво је најавила одборница Тања Кнежевић, председник општине Иван 

Марић и заменик председника општине Миливоје Јеремић. 

 

 Седници су присуствовали: чланови општинског већа, градски већник задужен 

за буџет и финансије Миодраг Петковић 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 

18. седницу. 

             

Записник је усвојен једногласно. 

 

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- СЕПТЕМБАР 

2020. ГОДИНЕ 

 

2. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 

2021. ГОДИНУ 
 

3. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

 



Предлог дневног реда је усвојен једногласно. 

 

Прешло се на рад по дневном реду. 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

 

 

Као известилац по овој тачки дневног реда реч је добио Миодраг Петковић, члан 

Градског већа задужен за буџет и финансије, који је рекао да се деветомесечни извештај 

редовно подноси, и да је то добра прилика да се види како се остварују приходи и 

расходи буџета. Петковић затим рекао да је план расхода Градске општине Севојно  

такав да пројектовани укупни приходи износе 19,850,600 динара, да је остварење за 

девет месеци је 13,645,031 динара, што у процентима износи 68,65%. Петковић сматра 

да је извршење прихода добро, а када је реч о структури прихода то су све текући 

приходи, до по питању расхода, буџет је увек у равнотежи, тако да су планирани 

расходи за целу годину 19,875,600 динара. Он је потом изјавио да су се за  овај период 

расходи остварили на нивоу од 13,509,631 динара, што процентуално износи 67,97%. 

Петковић оцењује да се прати остварење прихода и да је Градска оптштина Севојно 

Севојно остварила од пореза на зараде за девет месеци 9,949,415 динара, од осталих 

прихода и од пореза на имовину 3,069,000 динара. Што се тиче расхода, Петковић  

наводи да је свака позиција у табели детаљно наведена, да је за за програм 3 који се 

дефинише као локални економски развој од планираних 1,650,000 остварени су расходи 

100%, за програм раазвоја културе и информисања од планираних 600,000 динара 

остварено је 430,000 динара што је 71,67%, за програм спорта и омладине планирано је 

3,100,000, остварено је 2,165,000 динара, дакле непуних 70%, за програм општих 

услуига локалне самоуправе планирано је 5,500,000 динара, остварено је 3,350,000 

динара, непуних 61%,за програм политички систем локалне самоуправе од планираних 

9,000,000 динара остварено је 5,900,000 динара, дакле 65,50%. На крају свог излагања је 

изјавио да Градска општина Севојно има подршку у раду, функционисање Скупштине, 

функционисање извршних органа и подршку раду извршних органа и да на овај начин 

од планираних средстава 19,8 милиона остварено је 13,5 милиона и то је тај расход од 

68%. 

 

 

Председавајући је отворио расправу. 

 

Нико се није јавио за реч. 

 

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 2020. ГОДИНЕ. 

 

 



2. тачка дневног реда 

 

Као известилац по овој тачки дневног реда реч је добио Миодраг Петковић који је 

рекао да планирани буџет за 2021. годину износи 21,839,800 динара и формиран је од 

текућих прихода. Петковић је истакао да је буџет за 2021. годину већи од буџета за 

2020. годину и наводи да је за Локални економски развој предвиђено 1,650,000, за 

развој културе и информисања 400,000, за развој спорта и омладине 3,900,000, за опште 

услуге локалне самоуправе 6,470,800, политички систем локалне самоуправе 9,412,000 

и по неколико сегмената програма који се спроводе у Градској општини Севојно за које 

се планира да се потроши 21,832,000. Петковић је навео да се градским буџетом 

планирају посебне ставке за Градску општину Севојно и то да је планирано 5,000,000 

на позицији за унапређење јавне расвете и 3,000,000 на позицији за путну 

инфраструктуру. 

Председавајући је додао да је имао састанак са градоначелницом везано за буџет, да 

је договор постигнут као и то да је остало да се реши питање водоводне мреже у 

Градској општини Севојно.  

За реч се јавио Петковић који је истакао да су састанци били квалитетни. 

Председавајући је потом напоменуон да је Комисија за буџет заседала и да је дала 

закључак Скупштини да подржава буџет. 

Председавајући је отворио расправу.  

За реч се јавио одборник Аврам Илић који је рекао да су на седници Града Ужица 

имали тачку дневног реда везану за буџет Градске општине Севојно где се у 

Скупштинској расправи са колегама одборницама и замеником градоначелника дошли 

до заједничких интереса и решења да се у наредној години приступи изменама Статута 

Градске општине Севојно, повећа број надлежности, увећа се буџет и да се размотри 

повећање броја одборника са 15 на 19 и да ли постоји потреба за тим. Илић је оценио да 

је буџет за 2021. годину исти као и претходне године и да су као одборничка група 

против њега. 

За реч се јавио одборник Богосав Михајловић који је рекао да је ово већ седми по 

реду буџет Градске општине Севојно који је понижавајући из разлога што кроз буџет се 

ни на који начин не испуњавају интереси грађани Градске општине Севојно. Нагласио 

је  да као опозициона одборничка група већ две године траже да се направи План 

локалног економског развоја и оцењује да овај буџет намирује потребе Скупштине, 

председника, управе и изјашњава се да као опозицона одборничка група неће гласати за 

овај буџет. 

За реч се јавио заменим председника Скупштине Жарко Вукотић који је истакао да 

је председник Удружења пензионера Севојна и да у Градској општини Севојно постоји 

и Удружење бораца. Вукотић је нагласио да упркос томе у буџету нема никаквих 

издвајања средстава на почетку године како би та удружења могла нормално да 

функционишу и истакао је да је у текућој години Удружење добило 70,000 динара али 

оцењује да та средства нису довољна за функционисање. Вукотић је потом изнео 

предлог да се приликом прављења посебних програма у Уговорима не назначује 

прецизно колико средстава се може утрошити за одређену ставку и поставио питање да 

ли Удружење пензионера може да има издвојена средства на почетку године. 



  

За реч се јавио већник Милија Кулашевић који истиче да оно што је Вукотић рекао 

није тема и да може бити на једном од наредних састанака. 

За реч се јавио Миодраг Петковић који сматра да став да је буџет понижавајући није 

исправан. 

      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 усвојена ОДЛУКА О 

БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2021. ГОДИНУ. 

 

 

3. тачка дневног реда 
 

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

Бранка Церовић која је рекла да се на крају године усваја Кадровски план Управе 

Градске општине Севојно за 2021. годину који је усклађен са Законом о запосленима у  

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Одлуком града о 

изградњи кадровског плана. Церовић је образложила измену кадровског плана у односу 

на прошлу годину и то оних која се тичу радних места службеника и намештеника, 

односно измену која се односи на лице које је у претходној години било запослено у 

звању млађег референта а које је стекло законске услове за напредовање у звање 

референта. Церовић је додала да ће се цела прича заокружити доношењем Правилника 

о организацији и систематизацији радних места у Управи. 

Председавајући је отворио расправу. 

Нико се није јавио за реч. 

      Расправа је закључена. 

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

– УЗДРЖАНИХ, нико – ПРОТИВ. 

 

Председавајући је констатовао да је већином гласова усвојена КАДРОВСКИ ПЛАН 

УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2021. ГОДИНУ. 

 

Завршен је рад седнице по дневном реду. 

 

Прешло се на одборничка питања. 

 

За реч се јавио одборник Жико Стикић који је поставио питање колика су 

примања председника општине, заменика председника општине, чланова општинског 

већа, председника скупштине и заменика председника скупштине, тражећи да му се 

писмено одговори. 



       Седница је завршена у 10 часова и 45 минута. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                      Никола Гогић, с.р.                                                                                                                                  

 

 

 


