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         Седница је одржана 24.11.2017.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 14 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање. 

 

       Одусутво је најавио одборник Бобан Перишић. 

 

       Седници су присуствовали: Миливоје Јеремић, заменик председника Градске општине 

Севојно, начелница управе Градске општине Севојно Данка Антонијевић, чланови Већа 

Градске општине Севојно: Владан Милинковић, Милија Кулашевић и Бојана Оташевић, 

Радмила Баћковић Шојић, шеф одељења за буџет и финансије Управе за финансије Града 

Ужица и 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 

22. седницу. 

 

Записник је усвојен једногласно. 

 
Председавајући је потом предложио следећи дневни ред: 

 

1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- 

СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ 
 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2017. ГОДИНУ 
             
          За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић, који је предложио измену дневног реда и 

тражио да се као прва тачка дневног реда уврсти информација о ревизији консолидованих 

финансијксих извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Градске општине 

Севојно за 2016. годину која је добијена од стране државне ревизорске институције, како би 

одборници били упознати са свим предузетим мерама и евентуалним неправилностима. 

 

 Председник Цвојовић је ставио на гласање предлог за измену дневног реда. Одборници 

су гласали и већином гласова је усвојен дневни ред са предложеним изменама. 

 

Прешло се на рад по дневном реду. 

 



1. тачка дневног реда 

 

 

Kao известилац рече је добила Данка Антонијевић, начелница управе Градске општине 

Севојно, 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. Она је затим додала да је ова тема врло 

озбиљна и да би се издигла на виши ниво потребно је да сви одборници имају испред себе 

материјал, али је  иистакла да су већници као предстваници странака већ о свему овоме 

обавештени на  претходне две седнице већа. 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 странак и остало и предложила да ово буде тачака 

дневног реда на наредној седници где ће сви одборници уредно добити свој материјал и моћи 

озбиљно да учествују у разради ове теме.  

 

Отворена је расправа. 

 

За реч се јавио одборник Александар Ћалдовић који је изјавио да се дуго у свом послу 

бави поступком ревизије и да сматра да након спроведене ревизије у Градској општини Севојно 

одговорни треба да се добро замисле за своје позиције. Он додаје да тих 3.000.000 динара од 

16.000.000 динара није нико присвојио, али да су реално неправилно утрошене, без обзира на 

одређене објективне околности. На крају свог излагања Ћалдовић је рекао да је недопустиво да 

се боловње на које је отишаопредседник Бране Синџиревић исплаћује до 30 и преко 30 дана 

0,85 %, а не 0,65% како је закон утврдио. 

 

За рече се јавила Данка Антонијевић која је одговорила на питање које је поставио 

одборник Александар Ћалдовић а тиче се боловања и рекла да је Градска општина Севојно 

вршила примену колективног уговора Града Ужица чији је и она потписник као пета управа и 

да је то акт који је на снази од 2012. године чија је примена самим тим и обавезна. 

 

Потом је председник скупштине Иван Цвијовић предложио одборницима да ревизијски 

извештај буде прва тачка на наредној седници скупштине, када ће одборници добити 

припремљен материјал и самим тим бити максимално упознати са истим. 

 

За реч се јавио заменик председника општине Миливоје Јеремић који је рекао да тих 

„спорних“ 3.000.000 динара није неправилно утрошено, већ је сходно наслеђеној пракси града 

Ужица и месне заједнице, распоређено на изградњу путева на територији Градске општине 

Севојно, удружено са грађанима. 

 

Иван Цвијовић је затим ставио на гласање предлог да се извештај ревизије стави као 

прва тачака на наредној седници скупштине Градске општине Севојно. Предлог је једногласно 

усвојен. 

 

Овим је завршена ова тачка дневног реда. 

 

 

 

 

 

 

 



2. тачка дневног реда 

 

 

 

 

           Реч је добила Радмила Баћковић Шојић, шеф одељења за буџет и финансије Управе 

за финансије Града Ужицa, која је као известилац, подносећи извештај о извршењу буџета 

Градске општине Севојно за период  јануар – септембар 2017. године, рекла да је 

законска обавеза Градскe управе за послове финансиja да редовно прати годишње 

извршење буџета и да се најмање два пута годишње о томе извештава извршни орган 

власти и навела све законске прописе на основу којих је сачињен предметни извештај. 

Она је даље рекла да је Одлука о буџету за 2017. годину усвојена на скупштини 

23.12.2016. године, где је утврђен укупан буџетски суфицит у износу од 1.369.000 

динара. Она је даље изложила да су текући приоходи, за период од девет месеци, од 

планираних остварени у износу од 12.342.000 динара, порез на зараде остварен у износу 

од 7.634,829 динара, порез на имовину у износу од 2.291.530 динара, а укупан план 

расхода од планираних 16.852.000 остварен је у износу од 10.972.803 динара. Баћковић 

Шојић је потом истакла да прекорачења на позицијама, донација и кредита није било, 

да је текућа буџетска резерва остварена у износу од 85.000 динара. 

 

Што се тиче расхода на буџету, известилац је изјавила да су они остварени у 

износу од око 65%, с тим што је на позицијама утрошено : скупштина – 63%, 

председника 47%, веће 82%  и управа – 65%, од планираних прихода. Потом је додала 

да је било извршења и из других извора – пројекти за јавне радове који се спроводе са 

НСЗ-ом, који су изврешени за првих девет месеци у износу 797.129.000 динара.  

 

           Расправе није било по овој тачки дневног реда. 

 

Предлог је стављен на гласање и увојен једногласно: 14 гласова – ЗА, ПРОТИВ 

- нико, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

 

Председник скупштине Иван Цвијовић је констатовао да је усвојен Извештај о 

извршењу буџета Градске општине Севојно за период јануар-септембар 2017. Године. 

 

Овим је завршена ова тачка дневног реда. 

 

          
3. 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 2017. 

годину донета у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града 

Ужица, донетом у октобру, Одлуком о утврђивању прихода које припадају ГО Севојно, 

Одлуком о завршном рачуну Градске општине Севојно и Законом о финнансирању 

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

за 2017. годину утврђени у износу од 16.180.896 динара, а и издаци и расходи у износу 

од 21.000.000 динара, што значи да смо цео нерсапоређени вишак из претходне године 

уврстили у садашњи ребаланс и тако долазимо до ове цифре од 21.000.000. Известилац 

потом наглашава да је првом одлуко о буџету  распоређен део средстава, да са овом 



одлуком респоређују целокупна средства, с тим што се на расходној страни додају 

средства која су недостајала, а истовремено се не ради преношење вишка прихода из 

претходне године у наредну годину. 

 

Радмила Баћковић Шојић је у даљем свом излагању рекла да су средства из 

текуће буџетске резерве планирана у износу од 172.040 динара која се користе за 

непланиране сврхе за које нису утвђене апропријације, а да су сопствена средства 

увећана, уговорима са Националном службом за запошљавање, а која су до краја 

године планирана у износу од 1.695.338 динара. Она је потом изјавила да порез на 

доходак, добит и капитални добитак износи 9.771.825 динара , порез на имовину износи 

3.191.250 динара, порез на мешовите и неодређене приходе је до краја године планиран 

у износу од 3.217.821 динара, а нераспоређени вишак прихода износи 4.819.104 динара, 

тако да је на крају укупан приход буџета општине износи 21.000.000 динара.  Што се 

тиче буџетских расхода, известилац је прецизирала да су средства додата на следећим 

позицијама  и то : позицији 12 – 250.000 динара, позицији 15 – 160.000 динара, на 

позицију сталних трошкова – 221.010 динара, 23 – 200.000 динара, 34 – 400.000 динара, 

с тим што је додата и нова позиција 71 – за финансирање политичких субјеката, у 

износу од 16.990. динара. Она је на крају додала је на страници број 12 израђена табела 

упоредних планова. 

 

        

          Расправе није било по овој тачки дневног реда. 

 

          Предлог је стављен на гласање и увојен једногласно: 14 гласова – ЗА, ПРОТИВ - 

нико, УЗДРЖАНИХ није било. 

 

Председник скупштине Иван Цвијовић је констатовао да је усвојена Одлука о 

изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2017. годину. 

 

           Овим је завршен рад по дневном реду. 

 

 За реч се јавио одборник Ранко Масал који је поставио питање зашто није 

завршена расвета у Улици Хероја Дејовића, већ само један њен део. 

 

 Заменик председника Градске општине Севојно Миливоје Јеремић је дао 

одговор на постављено питање и рекао да се у наредној години планира завршетак 

пројекта постављања расвете у Улици Хероја Дејовића, као директна инвестиција града 

Ужица. 

 

 Реч је добио одборник Александар Ћалдовић који је поставио питање докле се 

стигло са разрешењем председника општине Брана Синџиревића. 

 

 На постављено питање је одговор дао председник скупштине Иван Цвијовић 

који је изјавио да се чекају договори коалиције и да се тражи најбоље решење, а да су 

избори у Севојну у марту 2018. године, тако да ће се можда и они чекати. 

 

 За реч се јавио одборник Мијодраг Пејић који је предложио да одборници 

доставе своје предлоге или да то буде тачка дневног реда на наредној скупштини, а 

тиче се буџета за наредну годину. 

 



 Иван Цвијовић се надовезао на одборника Пејића и изјавио да се планира 

састанак председника одборничких група на тему буџета за наредну годину, тако да 

одборници могу дати предлоге преко својих страначких представника. 
 

Седница је завршена у 10 часова и 50 минута. 

 

 

 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ              

         Бранка Церовић                             ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   СЕВОЈНО 

                                                                                                                Иван Цвијовић                                                                                                                                        

 

 


