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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО 

I  Број 06-___/2022 

Дана _____.2022. године 

 

 

 

З А П И С Н И К 

СА 4. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

          Седница је одржана 22.09.2022. године у Свечаној сали Скупштине Градске 

општине Севојно са почетком у 10:00 часова. 

 

          Седницом је  председавао Никола Гогић, председник Скупштине Градске општине 

Севојно и констатовао да седници присуствује 19 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање. 

 

       Седници су поред одборника присуствовали: члан Градског већа задужен за буџет 

и финансије Миодраг Петковић, председница Градске општине Севојно Мирјана Ђурић, 

заменик председника Мијодраг Пејић, чланови Већа градске општине, начелница Управе 

Биљана Старовла и представници медија. 

 

 Пре преласка на рад председник Скупштине је обавестио одборнике да је   

образована одборничка група „Позитивно Ужице – ПУПС“, у којој су Александар 

Ћалдовић, председник одборничке групе, Жарко Вукотић, заменик председника 

одборничке групе и Неда Ерић. 

 

Председник је обавестио присутне да је Веће донело закључак да се врши снимање 

седница и да се снимци седница емитују на Јутјуб каналу Градске општине Севојно јер су 

седнице Скупштине по Статуту и Пословнику јавне и додао да ће се седнице снимати и 

убудуће, осим у изузетним случајевима које предвиђа Пословник.  

 

Председник Скупштине је истакао да је уз позив за седницу достављен и Записник 

са 3. седнице Скупштине и затражио да се одборници изјасне имају ли примедби на 

Записник.  

 

Пошто није било примедби Записник је усвојен са 19  гласова „ЗА“.  

 

Пре преласка на дневни ред председник Скупштине је обавестио одборника да је 

председник Одборничке групе „Здрава Србија“ Аврам Илић председнику Скупштине пред 

сам почетак седнице предао Одборничку иницијативу за разрешење дужности члана Већа 

Градске општине Севојно Младенка Марковића потписану од стране осам одборника и 

предложио да се поводом Одборничке иницијативе сазове посебна седница Скупштине, 
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која по Пословнику Скупштине треба да се одржи у року од 15 дана од дана подношења 

захтева. 

Потписници иницијативе су прихватили овај предлог. 

 

Председник Скупштине  је предложио дневни ред као у позиву који је достављен за 

седницу и питао има ли предлога за допуну дневног реда. Пошто није било предлога за 

допуну, Скупштина је са 19 гласова 'ЗА'' усвојила дневни ред у целини. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2022. ГОДИНЕ 

 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ                     

ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА  2022. ГОДИНУ 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

Председник Скупштине је дао реч известиоцу по овој тачки Миодрагу Петковићу, 

члану Градског већа задуженом за буџет и финансије. Петковић је поздравио присутне и  

указао на чињеницу да је правни оквир за Одлуку о буџету Закон о буџетском систему и 

Статут Градске општине Севојно. Буџет за Градску општину је сваке године све већи, 

извршење буџета се креће у оквиру надлежности Градске општине Севојно по Статуту, 

као и да сви пројекти које финансира Град Ужице нису обишли ни Севојно – енергетска 

ефикасност, пољопривреда, инфраструктурни радови. Приходи буџета су се кретали у 

оквиру планираних, а највећи приход је од пореза на зараде. Разматра се и питање 

проширења надлежности Градске општине, али пошто је то сложено питање,  руководство 

Града ће га у предстојећем периоду детаљно разматрати.  

Председник Скупштине је потом дао реч Александру Ћалдовићу, председнику 

Комисије за буџет и финансије, који је поднео извештај о одржаној седници Комисије за 

буџет и финансије. Изнео је став Комисије да се предлог прихвати, јер није било већих 

одступања ни на позицији прихода, ни на позицији расхода.  

Одборник Аврам Илић је поздравио присутне и констатовао да су једино веће 

одступање код извршења буџета повећани трошкови за награде запосленима и остали 

посебни расходи 178% и да се то вероватно односи на отпремнине и накнаде за 

неискоришћени годишњи одмор запослених. Истакао је да је ће на седници Скупштине 

Града Ужица ускоро бити на дневном реду продаја две парцеле у Севојну. Пошто Градска 

општина Севојно нема надлежности, сав тај приход одлази у Град, а ми не располажемо 

том имовином, нити се питамо да ли ће се уопште продавати или не. 

Одборник Душан Матић је указао да су слабо искоришћене позиције за спорт и 

омладину, а да су средства могла бити искоришћена за набавку опреме за нову школску 

салу. 

Одборник Богосав Михаиловић је указао на велике трошкове за функционисање 

градске општине – за Скупштину, Веће и Управу где у укупном буџету ти трошкови 

износе око 66,33%, а остатак од 33% иде за остале кориснике и констатовао да је Градска 
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општина скуп пројекат, као и да је дискутабилно питање колико грађани Севојна имају 

користи од ње. 

Миодраг Петковић је затим истакао да констатација да је Градска општина Севојно 

скуп пројекат није исправан став, органи су формирани по закону, издаци и накнаде 

запослених се такође исплаћују по закону. Што се тиче продаје имовине, истакао  је идеју 

градског руководства да се те парцеле доведу у функцију привредног развоја, да расте 

привредни развој, а тиме и повећава запосленост. У вези са опремањем спортске сале  

истакао је да је потребно чекати још неко време јер ушли смо у уговорне односе и да је у 

питању новац из европских фондова по основу уговора које је наша држава закључила.  

Члан Већа задужен за спорт, културу и информисање Милија Кулашевић  појаснио 

је извршење буџета на позицији намењеној за спорт. Извештај  је за првих шест месеци 

где су спортским клубовима средства по годишњим програмима исплаћена само за прва 

два квартала, да се до краја године  исплаћују и друга два квартала и нагласио да се са ове 

позиције финансирају и трошкови учешћа Градске општине на 57. МОСИ „Нова Варош 

2022“.  

На овој позицији су планирана и средства за Међународни дечији фестивал 

„Трофеј Севојно“ који се одржава у суботу 24.09.2022. године, који је на предлог 

Спортског савеза Ужице проглашен од посебног значаја за локалну заједницу, као и да се 

здравствени прегледи спортиста финансирају са ове позиције, тако да ће на крају године 

извршење бити у складу са планираним. На крају је још једанпут захвалио спортистима 

који су учествовали на 57. МОСИ „Нова Варош 2022“, што су на достојанствен начин 

представљали своју локалну заједницу и што су својој општини донели три медаље и то 

две златне и једну бронзану.  

Одборник Аврам Илић је појаснио да није против продаје имовине, боље да се 

стави у функцију, али да је то пример недостатка овлашћења Градске општине да доноси 

одлуке о продаји имовине на својој територији. 

Одборник Душан Матић истакао је недостатак надлежности Градске општине и 

велико оптерећење буџета за трошкове Већа, за чланове Веће који немају посла и да треба 

смањити њихов број. 

 После дискусије председник је дао предлог Извештаја на гласање и Скупштина је 

са 11 гласова „ЗА“ и  8 гласова „ПРОТИВ“ усвојила Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету Градске општине Севојно за период јануар – јун 2022. године.   

     

2. тачка дневног реда  

  

Председник Скупштине је дао реч исвестиоцу по овој тачки Миодрагу Петковићу, 

члану Градског већа задуженом за буџет и финансије. Петковић је упознао присутне са 

главним ставкама Одлуке. Указао да се буџет ради на основу Закона о буџетском систему, 

Закона о локалној самоуправи, Статута Града Ужица и Статута Градске општине Севојно. 

Буџет је увећан са 31.000.000,00 на 36.243.491,00 динара, да је то увећање утемељено на 

вишку прихода из предходне године и да ће се средства  искористити на инфраструктурне 

радове у централном делу Севојна. Истакао је да се не слаже са ставом да већници не раде 

довољно, ако погледамо све што се ради на територији Градске општине, то ради 

руководство Градске општине и већници. Поред ових послова Град је уложио у 

реконструкцију водоводне мреже, реновирање амбуланте, предшколске установе, врше се 
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радови на магистралном путу – обележавање пешачких прелаза које које изводе ЈП 

„Путеви Србије“. 

Председник Скупштине је потом дао реч Александру Ћалдовићу, председнику 

Комисије за буџет и финансије, који је поднео извештај о одржаној седници Комисије за 

буџет и финансије. Одборнок Ћалдовић је рекао да је став Комисије да се предлог 

прихвати, јер су средства распоређена на добар начин и да ће се њима финансирати 

радови који ће моћи да се ураде до краја године. 

Председник Скупштине је обавестио присутне да је поводом предлога ребаланса 

буџета одржана јавна расправа и да у току јавне расправе није било примедби ни предлога од 

стране учесника, а потом отворио дискусију. 

Аврам Илић је истакао да неће критиковати ребаланс, да су предвиђени пројекти  

потребни, али због тога што његова одборничка група није гласала за Одлуку о буџету, ни 

за шестомесечно извршење, неће гласати ни за предлог ове Одлуке.  

 Пошто се више нико није јављао за дискусију председник је предлог Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о буџету за 2022. годину дао на гласање. 

 Скупштина је са 11 гласова „ЗА“, 4 гласа „ПРОТИВ“ и 4 одборника нису 

гласала, усвојила Одлуку о измени и допунама  Одлуке о буџету Градске општине 

Севојно за   2022. годину.  

  

 Пре преласка на одборничка питања председник је обавестио одборнике да је у 

складу са чланом 18. Закона о локалним изборима овај сазив Скупштине дужан да именује 

нов стални састав изборне комисије у року од шест месеци од дана конституисања 

Скупштине, и да се то питање мора ставити на дневни ред за следећу седницу, па је 

замолио одборничке групе  да размишљају о предлозима за чланове изборне комисије. 

  

Одборничка питања  

 

Одборник Аврам Илић поставио је одборничко питање: Када ће бити завршено 

асфалтирање улица после замене водоводних цеви од стране ЈКП „Водовод“ и када ће се 

аутобуска линија вратити на стару трасу – поред „Борића“. 

Одборник Душан Матић поставио је одборничко питање: Колико је средстава 

утрошено за изградњу теретане на отвореном у улици Вишеслава Бугариновића 11 – 13.   

Одборник Стефан Максимовић, пошто није задовољан одговором на одборничко 

питање са прошле седнице, овај пут је прецизирао питање: Колико је коштала 

реконструкција амбуланте по ставкама радова из уговора између наручиоца и извођача 

радова. 

Одборник Богосав Михаиловић  поставио је одборничко питање: Када ће бити 

завршено асфалтирање улица после замене водоводних цеви и у ком профилу ће се радити 

асфалт. 

Будући да више није било одборничких питања председник Никола Гогић захвалио 

се одборницима на сарадњи и закључио седницу.  

 

Седница је завршена у 10:55. 

 

Записник водила:      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Славица Марић                    Никола Гогић  
 


