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                                                            З А П И С Н И К 

 

са 55.седнице Већа Градске општине Севојно одржане 09.12.2021. године у 

просторијама Градске општине са почетком у 8 часова 

 

 

 

Седници присуствовали Иван Марић, председник Градске општине Севојно 

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

Кулашевић, Мијодраг Пејић, Игор Мариновић, Верица Маричић, Борко Вујовић, 

Младенко Марковић и Владимир Сокић, начелница управе Биљана Старовла и председник 

Скупштине Никола Гогић. 

 

 

Председавајући је замолио присутне већнике да се изјасне о записнику са 54. 

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. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 

2022. ГОДИНУ  
 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

3. ПРЕДЛОГ ЛОКАЛАНОГ АКЦИОНОГ  ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2022-2023 ГОДИНУ 

 

4. РАЗНО 

 

 



1. тачка дневног реда 

 

 

Као известилац по овој тачки дневног био је председник Иван Марић који је рекао 

да је одржана јавна расправа 3.12.2021. године на којој није било предлога за измену 

одлуке о буџету. Он је потом изјавио да буџет за 2022. годину износи 31.000.000, од кога 

28.000.000 чине приоходи и расходи, а да је остало 2.500.000 динара неутрошених 

средстава, да дефицита није било, да ТБР износи 300.000 динара, СБР износи 75.000 

динара, а да су кроз повећање буџета повећане и позиције из надлежности, култура – 

800.000 динара, спорт – 5.000.000 динара, омладина – 1.300.000 динара, а за активне мере 

политике запошљавања – 1.850.000 динара. 

 

Како предлога и сугестија није било, предлог је стављен на гласање и усвојен 

једногласно, о чему је донет закључак, који је прослеђен Скупштини на даље поступање. 

 

2. тачка дневног реда 

 

 

Као известилац реч је добила начелница управе Биљана Старовла која је изјавила 

да се кадровски план управе за 2022. годину нимало не разликује од плана за претходну 

годину, који је усклађен са Законом о запосленима у  аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе и Одлуком града о изради кадровског плана. 

 

Како предлога и сугестија није било, предлог је стављен на гласање и усвојен 

једногласно, о чему је донет закључак, који је прослеђен Скупштини на даље поступање. 

 

 

3. тачка дневног реда 

 

 

Као известилац по овој тачки дневног реда реч је добила начелница управе Биљана 

Старовла која је рекла да је одржан састанак Локалног савета за запошљавање Градске 

општине Севојно  који је разматрао нацрт ЛАП-а за 2022-2023. годину. Она је затим 

прешла на детаљну анализу плана, почев од демографије, повећања незапослености 

(4,26%) као и на категорије лица које се сматрају тешко запошљивим (жене од 55-59 

године, особе до 29 година). Старовла је потом рекла да ће се у Градској општини Севојно 

кроз предметни план примењивати одређене мере активне политике запошљавања и то 

субвенције за запошљавање и јавни радови, где је укупно предвиђено 2.300.000 динара од 

Она је додала да број лица анагажованих на јавном раду може бити 5 лица на 5 месеци и 

да свакако постоји потреба за јавним радовима током целе године. Старовла је на крају 

свог излагања рекла да је за субвенције за самозапошљавање планирано 1.200.000 динара 

за које могу да конкуришу 4 лица. 

 

Предлог је стављен на гласање и једногласно усвојен. 

 



Предлог је једногласно усвојен, Веће је донело закључак и предлог предметног акта се 

шаље даље Скупштини на поступак. 

 

 

4. тачка дневног реда 

 

Председавајући је рекао да су расвете у Улицама Браће Николић и Крсте 

Смиљанић завршене, да је било притужби грађана на расипање ризле о чеми брине 

„Нискоградња“, да је за чишћење снега задужен Радован Бугариновић, а у Гајевима 

тројица мештана и да је почело сређивање подрума у згради општине као и кречење 

просторија.  

 

Већници су потом упозанати са понудама „ТВ 5“, „ТВ ЛАВ“ и Студио „ZOOM“ за 

емитовање новогодишњих честитики и све три  понуде су једногласно прихваћене. 

 

Потом је једногласно прихваћена понуда Удружења церебралне парализе из Ужица 

које сваке године прави новогодишње честитке, где је понуда иста као и прошле године за 

које ће бити извршена уплата у износу од  20.000 динара.  

   

 Прочитана је молба Дејана Максимовића из Ужица за уступање просторија Сттаре 

школе за извођење дечије новогодишње представе „Тринаести новогодишњи колачић“, 

дана 26.12.2021. године, што је једногласно прихваћено и о томе донет закључак. 

 

Председавајући је обавестио присутне да је РРА „Златибор“ извршила тражених 

средстава, да је повећана позиција спортске здравствене заштите због повећаног броја 

прегледа спортиста, да ће се 28.12.2021. године у Новој Вароши одржати седница 

скупштине МОСИ и да ће се свечана седница Скупштине Градске општине Севојно 

одржати 29.12.2021. године. 

 

Већник Младенко Марковић је поставио питање на којим местима се све истовара 

ризла, на шта је председвајући рекао да постоји одређени план али да грађани треба да се 

јаве ако има потреба за расипање ризле на другим местима. 

 

Веће је једногласно дало предлог који треба да се упути Спортском савезу Града 

Ужица да се предложи да се специјална награда Спортског савеза Града Ужица додели 

Слађани Мирковић,  техничару одбојкашке репрезентације Србије. 

 

Овим је завршен рад седнице. 

 

Седница је завршена у 8 часова и 45 минута. 

 

            Записник водила:                                                              ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

            Бранка Церовић     

                                                                                                Председник Градске општине 

              Севојно 

                                                                                                            Иван Марић, с.р. 



 

 


