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З А П И С Н И К 

СА 21. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

 

          Седница је одржана 08.07.2021.године у просторијама Градске општине 

Севојно, са почетком у 10  часова. 

 

          Седницом је  председавао Никола Гогић, председник Скупштине Градске 

општине Севојно и констатовао да седници присуствује 10 одборника и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 Одусутво су најавили одборниц Данијела Плакаловић, Бојана Оташевић и 

Богосав Михаиловић. 

 

 Закашњење најавио заменик председника Скупштине Жарко Вукотић. 

 

 Седници су присуствовали: председник општине Иван Марић, заменик 

председника општине Миливоје Јеремић, чланови општинског већа, начелница управе 

Биљана Старовла, Радмила Баћковић - Шојић, шеф одељења управе за буџет и 

финансије Града 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 

21. седницу. 

             

Записник је усвојен једногласно. 

 

Председавајући је потом предложио дневни ред као у позиву за седницу. 

 

 

1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

2. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2021. ГОДИНУ 



За реч се јавио одборник Владимир Благојевић који је предложио да се као тачка 

дневног реда уврсти и Одлука којом се новооснованом женском кошаркашком клубу 

дозвољава употреба имена „Севојно“, са образложењем да клуб има обавезе према 

савезу, да такмичења крећу већ у септембру и да је постоји хитност доношења овакве 

одлуке. 

 

На седницу је стигао заменик председника Скупштине Жарко Вукотић. 

 

За реч се јавио одборник Аврам Илић који је предложио да се као тачка дневног 

реда уврсти и одлука којом би се захтевало од ЈКП „Водовод“ да се рачун за претходни 

месец умаљи за 20% због све учесталијег нестајања воде, поготову што је лето и високе 

су температуре, када се јавља већа потреба за водом. 

 

Предлог дневног реда са предложеним изменама је стављен на гласање. 

 

Секретар скупштине Бранка Церовић је изјавила да други предлагач није 

поступао у складу са чланом 101. и 102. Пословника о раду Скупштине Градске 

општине Севојно, те да његов предлог не може ући у разматрање. 

 

Председавајући је ставио на гласање предлог одборника Владимира Благојевића 

на гласање појединачно. Предлог је једногласно усвојен. 

 

Затим је предлог дневног реда у целини стављен на гласање. Једногласно 

усвојен. 

 

Председавајући је изјавио да ће се о предлогу одборника Аврама Илића 

разматрати на општинском Већу и да ће се даље поступати у склади са тим. 

 

Прешло се на рад по дневном реду. 

 

1. тачка дневног реда 

 

Председавајући је упознао одборнике да је одборник Лазар Ерић преминуо. 

Констатован је престанак мандата. 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

Изборна комисија Градске општине Севојно на седници одржаној 22.06.2021. 

године, издала је уверење о избору за одборника Скупштине Градске општине Севојно 

– Мирјани Ђурић, као следећој са изборне листе „Александар Вучић – Зато што 

волимо Севојно - Српска напредна странка - Ивица Дачић - Социјалистичка партија 

Србије - Партија уједињених пензионера Србије - Српска народна партија“ која је 

прихватила сагласност о прихватању мандата. 

 

Како су испуњени сви законом прписани услови, а на основу извештаја 

Административно мандатне комисије (у саставу Данило Луковић, Данијела Плакаловић 

и Жико Стикић), а на седници одржаној 23.06.2021. године, а који је достављен 

председнику скупштине, предложили су скупштини да поврди мандат Мирјане Ђурић. 

 



 Предлог је стављен на гласање и увојен једногласно. 

 

Затим је одборница Мирјана Ђурић положила заклетву. 

 

Председник јој је пожело успех у будућем раду. 

 

Седници је приступила одборница Мирјана Ђурић. 

 

 

3. тачка дневног реда 

 

 

Као известилац реч је добила Радмила Баћковић - Шојић, шеф одељења управе 

за буџет и финансије Града којa је рекла да је правни основ доношење ове одлуке 

садржан је у Закону о буџетском систему и да је ребаланс промена одлуке о буџету 

локалне власти током буџетске године којом се мења односно допуњује буџет. 

Баћковић - Шојић је затим рекла да су приходи буџета  планирани у складу са Одлуком 

о буџету Градске општине Севојно за 2021. годину, која је усвојена 18.12.2020. године 

и директно је повезана са Одлуком о утврђивању прихода који припадају граду, 

односно Градској општини Севојно и Одлуком о завршном рачуну Градске општне 

Севојно за 2020. годину, која је усвојена 12.05.2021. године. Она је потом изјавила да 

планирани износ прихода и нераспоређени износ прихода буџета ГО Севојно на основу 

овог ребаланса износи 27.783,267 динара, да буџетски дефицит износи 4.037,638 

динара, а да укупни износ прихода и примања износи 23.745,629 динара. У даљем 

излагању Баћковић - Шојић је рекла да је Градска општина Севојно због преузимања 

привремене надлежности над водоводом Гајеви – Љубање на одређеној позицији 

планирала средства у износу од 1.150,000 динара која су предвиђена за утрошак 

електричне енергије, као и за ангажовање радника по основу уговора о делу, а да је 

позиција 36 увећана на 1.500,000 динара са које се средства могу расподелити путем 

јавних конкурса за омладинске програме. На крају свог излагања она је рекла да 

приходи  Градске општине Севојно су усклађени и кориговани, да вишак прихода 

износи 5.950,467 динара и да су се овом одлуком сва средтсва распоредила на позције 

на којим су недостајала средтсва или код којих се јавила већа потреба за утрошком 

истих.  

 

За реч се јавио одборник Аврам Илић који је изјавио да су на основу ребаланса 

нераспоређена средства из прошле године распоређена на позиције на којима ће се 

тешко тај новац уторшити и да ће у 2022. години опет остати нераспоређен вишак 

средстава, тако да његова одборничка група неће гласати за овај предлог одлуке. Илић 

је поставио питање да ли је поменути водовод Гајеви сеоски водовод или њиме 

управља ЈП „Водовод“ Ужице, да ли се врши контрола воде и за шта ће се утрошити 

средства намењена за водовод. 

 

Расправа је закључена. 

 

Предлог је стављен на гласање и увојен је већином гласова, 8 гласова – ЗА, 4 -

против и суздржаних није било. 

 

Председник је констатовао да је Скупштина донела Одлуку о усвајању одлуке о 

изменама и допунама буџета Градске општине Севојно за 2021. годину. 



 

4. тачка дневног реда 

 

 

Председавају је изјавио да је чланом 10. став 25. Статута Градске општине 

Севојно предвиђено да Градска општина Севојно у оквиру својих надлежности уређује 

и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Градске општине. Женско 

кошаркашко удружење  из Севојна је поднео молбу којом тражи употребу имена 

„Севојно“ у називу клуба који ће гласити  Женско кошаркашко удружење  „Севојно“. 

 

Како расправе није било, предлог је стављен на гласање и донета је једногласна 

одлука којом се Женском кошаракашком клубу из Севојна дозвољава употреба имена 

„Севојно“ у називу клуба. 

 

Одборничких питања није било. 

 

Седница је закључена. 

 

Седница је завршена у 10 часова и 30 минута. 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

                                 ОПШТИНЕ СЕВОЈНО      

          

           Бранка Церовић                                                      Никола Гогић, с.р.                                                                                                                           

 

 

 

 

 


