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                                                            З А П И С Н И К 

 

са 53.седнице Већа Градске општине Севојно одржане 07.10.2021. године у 

просторијама Градске општине са почетком у 11 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 52. 

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. ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА 

ЧЕТВРТИ  КВАРТАЛ, НА ОСНОВУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2020. 

ГОДИНИ 

 

3. РАЗНО 

 



1. тачка дневног реда 

 

 

Начелница управе Биљана Старовла је изјавила да је Комисија задужена за спорт 

заједно са управом утврдила да су правдања сва у реду, за све клубове, да свакако 

чланови Већа треба да прегледају исте да би се донели предметни закључци, а то све на 

основу јасно утврђене и донете одлуке. 

 

Након свега изнетог и прегледаног, предлози су стављени на гласање и 

једногласно усвојени. 

 

Веће је донело закључак којим се одобрава пренос средстава КК „Севојно“ у 

износу од 50.000,00 динара, за четврти  квартал за 2021. годину. 

 

Веће је донело закључак којим се одобрава пренос средстава ГК „Севојно“ у 

износу од 50.000,00 динара, за четврти квартал за 2021. годину. 

 

Веће је донело закључак којим се одобрава пренос средстава СУ „Севојно“ у 

износу од 175.000,00 динара, за четврти  квартал за 2021. годину. 

 

 

2. тачка дневног реда 

 

По другој тачки дневног реда реч је добила начелница управе Биљана Старовла 

које је изјавила да предметни извештај усваја Веће и да се у њему предочена расподела 

и утрошак финансијских средстава са раздела културе и омладине. Старовла је затим 

рекла да је из области културе било предвиђено 500.000 динара, од којих је утрошено 

430.000 динара јер је једна организација одустала од јавног конкурса, из области 

омладине је било предвиђено такође 500.000 динара, од чега је реализовано 300.000 за 

два спортска удружења, да су сва удружења уредно оправдала средсства а и да су 

рађени анекси појединих уговора. 

 

Већници нису имали примедби, предлог је стављен на гласање и усвојен 

једногласно. 

 

3. тачка дневног реда 

 

Секретар Бранка Церовић је присутнима предочила каква је ситуација са бројем 

спортских прегледа који се обављају у приватној ординацији и какво је стање са 

утрошком тих средстава. 

 

Овим је завршен рад седнице. 

 

Седница је завршена у 12 часова. 

 

Записник водила:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                              Председник Градске општине 

              Севојно 

Бранка Церовић     

                                                                                                               Иван Марић, с.р 


