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                                                            З А П И С Н И К 

 

са 52.седнице Већа Градске општине Севојно одржане 15.09.2021. године у 

просторијама Градске општине са почетком у 13 часова 

 

 

 

Седници присуствовали Иван Марић, председник Градске општине Севојно 

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

Милија Кулашевић, Игор Мариновић, Верица Маричић, Борко Вујовић, Младенко 

Марковић и Владимир Сокић, начелница управе Биљана Старовла. 

 

Одсуство је најавио већник Мијодраг Пејић. 

 

Председавајући је замолио присутне већнике да се изјасне о записнику са 51. 

седнице Већа. 

 

Записник је усвојен  једногласно. 

 

Председавајући је предложио усвајање дневног реда. 

 

Предложен дневни ред је усвојен једногласно. 

 

           Председавајући је констатовао да усвојени дневни ред гласи: 

 

 

1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СЕВОЈНО ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

2. ЈАВНИ КОНКУРС ИЗ ОБЛАСТИ ОМЛАДИНЕ 

 

3. ОДЛУКА О ИЗВОЂЕЊУ ИНТРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА У 2021. 

ГОДИНИ УДРУЖИВАЊЕМ СА ГРАЂАНИМА 

 

4. РАЗНО 

 

 



1. тачка дневног реда 

 

 

По овој тачки дневног реда реч је добила начелница управе Биљана Старовла која  

је детаљно образложила предметни Извештај, почев од општих постулата, вођења 

административних послова, заведено је укупно 627 предмета од којих је 118 из области 

инфраструктуре, о раду управе током ванредног стања, посутпак завођења рачуна, 

експедиција поште, хигијена, сарадња са локалним медијима, урађен нацрт кадровског 

плана, одржано 5 седница Скупштине и 14 Седница Већа које је водио секретар 

скупштине, усвојен ЛАП, јавни радови, јавне набавке, мере самозапошљавања, 

расписани и спроведени конкурски из области културе, спорта и омладине. 

 

Већници нису имали никаквих примедби на Извештај и он је усвојен једногласно. 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

По овој тачки дневног реда реч је добио већник Игор Мариновић, председник 

Комисије за реализацију програма из области омладине, који је изјавио да је комисија 

прегледала два програма, пријављена од стране фубалског и кошаракашког клуба. На 

основу прегледаног, Мариновић је рекао да је извршено бодовање и сачињена ранг 

листа где је од маскималних 100 бодова, фудбалски клуб добио 80 бодова, а 

кошаркашки клуб 73 бода.  

 

Председавајући је изјавио да је са представницима клубова раније постигнут 

усмени договор на основу којег ће добити средства као и претходне године и да је јасно 

на које програме треба да аплицирају. 

 

Већник Младенко Марковић је поставио питање коме и за шта су конкретно 

опредљена средстав за фудбалски клуб и да ли су досадашња средства правдана. 

 

Већник Милија Кулашевић је изјавио да средства могу да се правдају до краја 

године, да то прегледање правдања врше управа и веће и да је документација увек 

доступна на увид. Кулашевић је потом додао да због проблема које евидентно имамо 

последњих година са спортом, треба да се стави као тачка дневног реда и да се о томе 

најозбиљније разговара на већу. 

 

Већници су већином гласова дали позитивно мишљење којим се остаје при ставу 

да се фудбалском клубу да целокупан износ средстава на основу конкурса, а у складу са 

горе помнутим договором са клубовима и ранг листом коју је формирала комисија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. тачка дневног реда 

 

 

Председавајући је затим дао предлог за инфраструктурне радове на територији 

Градске општине Севојно у 2021. години, који ће се финансирати удруживањем са 

грађанима, и то: 

 

      - асфалтирање крака Улице Мајке Јевросиме бр. 8 и 10, у дужини од 130м,  

      - асфалтирање крака Дунавске улице бр. 42б и 42в, у дужини од 200м,  

      - асфалтирање пута код гробља „Метаљка“, у дужини од 140м. 

 

 Већници нису имали примедби ни питања, предлог је стављен на гласање и 

усвојен једноглансо, те је веће донело закључак. 

 

4. тачка дневног реда 

 

 

Председавајући је изјавио да је Град донирао општини два држача за бицикле, 

где је један постављен код школе, а за други треба да се одреди локација. 

 

Председавајући је затим да предлог за директне инвестиције, и то:  

- путна инфраструктура – 6.000.000 динара: 

            1. путни правац наставак Шумадијске улице према Улици Филипа Вишњића 

односно Сарића Oсоју 

            2. крак Романијске улице према Мирковићима 

            -  расвета – 5.000.000 динара: 

            1. Улица Браће Николић -Његошева  

            2. Улица Моравска (Трнавци) 

-  чићшење Цркварског потока – 5.000.000 динара 

- Културни центар (Стара школа) - опрема - 500.000 динара 

 Предлог је стављен на гласање и једногласно усвојен, на основу чега је и донет 

закључак. 

Председавајући је затим да предлог за инфраструктурне радове на територији 

Градске општине Севојно у 2022. години, који ће се финансирати путем текућег 

одржавања, и то: 

 

1. Улица Цара Душана 

2. Улица Данила Киша 

3. Улица Миливоја Марића – Жичка улица до Старе цркве 

4. Крак Јаворске улице скретање код „Нискоградње“ 

5. Улица Лазе Костића 

6. Крак Улице Хероја Дејовића ка „Оази“ 

Предлог је стављен на гласање и једногласно усвојен, на основу чега је и донет 

закључак. 

 

Иван Марић је изнео проблем лошег стања зграде у којој се налазила стара 

Месна канцеларија, а где се сад налази Удружење пензионера, те је Веће донело 



једногласан закључак којим се захтева од Града да планира средства за израду пројекта 

и реконтрукцију зграде. А затим је веће донело још један закључак којим се захтева од 

од ЈКП „Водовод“ да изврши планирање средстава којим ће се финанисрати замена 

азбестних цеви у 2022. години, у делу Улице Браће Николић и делу Улице Миливоја 

Марића. 

 

Марић је рекао да ће у згради да се мења компјутерска опрема која је 

поприлично стара и заостала и да се уведе Wi-Fi, а онда се осврнуо на инфраструктурне 

радове и изјавио да се врше радови око постављања расвете у Улици Крсте Смиљанића, 

да се завршавају радови око водовода у Улици Браће Чолић и да су у припреми 

асфалтирања у Караџића и Аксентијевића луци. Марић је на крају свог излагања 

обавестио већнике да је одборник Аврам Илић поднео захтев да се простор Старе 

школе изда за одржавање представе односно монодраме „Мој Тодоре“ у извођењу 

глумца Јанка Радишића, дана 28.09.2021. године. 

 

За реч се јавио већник Милија Кулашевић који је изјавио да је стигао допис од 

режијског одбора водовода Гајеви у коме се достављени подаци - ко није потписао 

уговор (102 корисника није од 287), опис послова за ангажовано лице, проблем око 

контролних и збирних водомера, а како није допис потпун и јасан, Кулашевић је рекао 

да потребно је поново тражити прецизне податке. 

 

 

Овим је завршен рад седнице. 

 

Седница је завршена у 14 часова. 

 

Записник водила:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                              Председник Градске општине 

              Севојно 

Бранка Церовић     

                                                                                                               Иван Марић, с.р. 
 

 


