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                                                            З А П И С Н И К 

 

са 62. седнице Већа Градске општине Севојно одржане 18.03.2022. године у 

просторијама Градске општине са почетком у 14 часова 

 

 

Седници су присуствовали Иван Марић, председник Градске општине Севојно 

(председавајући), заменик председника општине Миливоје Јеремић, чланови Већа: 

Верица Маричић, Владимир Сокић, Борко Вујовић, Милија Кулашевић, Мијодраг 

Пејић, Младенко Марковић и Игор Мариновић и начелница Управе Биљана Старовла. 

 

Председавајући је предложио следећи дневни ред: 

 

 

1. УПОЗНАВАЊЕ СА ЛИСТАМА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА 

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНИМ КОНКУРСИМА 

ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ И СПРОВОЂЕЊA ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

 

2. ОДЛУКА О ИЗВОЂЕЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА У 2022. 

ГОДИНИ УДРУЖИВАЊЕМ СА ГРАЂАНИМА 

 

3. РАЗНО 

 

Дневни ред  је једногласно усвојен. 

 

 Прешло се на рад по дневном реду. 

 

 

1. тачка дневног реда 

 

По овој тачки дневног реда реч је добила већница Верица Маричић која је 

присутне обавестила да се на Јавни конкурса за финансирање/суфинансурање програма 

у области културе из буџета Градске општине Севојно у 2022. години пријавило 5 

удружења. Она је обавестила присутне да је Конкурсна комисија сачинила Листу 

вредновања и рангирања пријављених програма и да су за суфинансирање предложени 

програми следећих удружења: 1. КУД „Наш завичај” (93 бода), 2. „Удружење 



пензионера Севојно” (55 бодова), 3. „ОУБОРС Севојно” (55 бодова) и 4. Певачка група 

„Славуј” (55 бодова). 

 

Већница Маричић је истакла да програм Певачке групе „Бећари” није разматран 

због непотпуне/непрецизне конкурсне документације. 

 

Маричић је затим присутне обавестила да се на Јавни конкурс за 

финансирање/суфинансурање програма у области спровођења омладинске политике  из 

буџета Градске општине Севојно у 2022. години пријавило 4 удружења, те да је 

Конкурсна комисија сачинила Листу вредновања и рангирања пријављених програма и  

за суфинансирање предложила програме следећих удружења: 1. УГ „Радомир Рашо 

Мутавџић” (90 бодова), 2. „Спортско удружење Севојно” (58 бодова), 3. КУД „Наш 

завичај” (58 бодова) и 4. УГ „Организација младих Севојно” (58 бодова). 

 

  Председник Марић је затим отворио дискусију. 

 

  Присутни чланови Већа нису имали примедби на Листе вредновања и рангирања 

пријављених програма. 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

Председавајући Иван Марић је истакао да је Одлуком о буџету за 2022. годину 

предвиђено 4.000.000 динара за удруживање са грађанима за комуналну 

инфраструктуру. Марић је навео да је за асфалтирање предложено 5 путних праваца, и 

то: крак Дунавске улице према Савићима, у дужини од 200 m, пут у Младову - 

Раковићи, у дужини од 200 m, пут у Рујевцу - Алексићи, у дужини од 200 m, пут на 

Гајевима - Видино Брдо, у дужини од 170 m и улица Страхињића Бана на Гајевима, 

крак према Карапанџићима, у дужини од 600 m.  

          

Председавајући је затим ставио на гласање предлог Одлуке о извођењу 

инфраструктурних радова у 2022. години удруживањем са грађанима.  

 

Предлог је једногласно усвојен. 

 

Председавајући је затим нагласио да је потребно обавестити Градску управу за 

инфраструктуру и развој и ЈП „Ужице развој” о усвојеним предлозима путних праваца 

како би биле расписане јавне набавке и како би се што пре кренулао са реализацијом 

радова. 

 

 

3. тачка дневног реда 

 

Председавајући Иван Марић је обавестио већнике да су „ТВ5” и Радио „Сан” 

доставили понуду за емитовање васкршње честитке у периоду од 21.04.2022. године до 

26.04.2022. године по цени од 4.000 динара за појединачно емитовање, а да је цена 

емитовања на оба медија 7.500 динара.  

 

Марић је затим ставио на гласање изнету понуду. 



Понуда за емитовање васкршње честитке на оба медија је једногласно 

прихваћена. 

 

Председавајући је потом рекао да је завршено асфалтирање у Улици Цара 

Душана. Указао је и на проблем на тротоару код пијаце који је корење дрвећа подигло. 

Обавестио је присутне да је упућен захтев Комисији за сечу стабала да се предметна 

стабла уклоне будући да је планирана комплетна реконструкција улице са тротоарам. 

Навео је да у одговору добијеном од Градске управе за инспекцијске послове и 

комуналну полицију стоји да за уклањање здравих стабала ради извођења радова није 

потребно мишљење стручне комисије и налог комуналаног испектора, већ да се 

уклањање стабала врши у складу са издатим одобрењем и одобреном документацијом 

за извођење радова. 

 

   Председавајући је обавестио присутне да је у току крпљење ударних рупа у 

Трнавцима и Бугариновићима. 

 

 Седница је завршена у 14 часова и 30 минута. 

 

 

Записник водила:                                   

Биљана Старовла 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                Председник Градске општине Севојно 

                                                                                                          Иван Марић, с.р. 

                                                                                                                               

                                                                                                                

 

 

 


